Žádost o ubytování na kolejích VŠE v Jindřichově Hradci
v době letních prázdnin pro studenty
Příjmení ................................................................ Telefon ................................................
Jméno.................................................................... E-mail .................................................
Adresa trvalého bydliště
Ulice ...................................................................... Obec ....................................................
PSČ ........................................................................
Jsem student VŠE (uveďte ano či ne) .................
Jsem student jiné školy (přesný název) ................. .............................................................
Ubytování od ........................................................ do ........................................................
Chci být ubytován s (popř. „nepožaduji“) ............. .............................................................
Závazně žádám o přípojku k internetu (uveďte ano či ne) .............................................

...........................................................................................
datum a podpis žadatele
Ceník (všechny ceny uvedeny včetně aktuálně platné sazby DPH)
Ceny pro délku pobytu v minimální délce 7 kalendářních dní
Krátkodobé ubytování pro studenty
(délka pobytu od 7 do 30 dnů včetně)

Absolventi VŠE v aktuálním akademickém roce
(pro studenty VŠE, kteří jsou v okamžiku ukončení jejich studia na VŠE ubytováni na koleji VŠE; za uvedenou cenu
mohou být ubytováni maximálně do konce letního ubytování)

152,- Kč / den
Shodně s denním
kolejným

Lektoři
104,- Kč / den
Ceny pro délku pobytu kratšího než 7 kalendářních dní
V případě pobytu kratšího než 7 kalendářních dní se účtují ceny dle ceníku hotelového ubytování
Pokyny
Studenti Fakulty managementu VŠE mohou vyplnit pouze tučně označená pole (jako e-mail uvádí svůj X-mail).
Ostatní studenti musí vyplnit všechna pole.
Letní ubytování studentů zajišťuje SÚZ pouze na koleji Švecova, a to dle aktuálně volné (nerezervované) kapacity.
Při rezervaci letního ubytování je přednost v tomto pořadí: studenti FM VŠE, dále studenti ostatních fakult VŠE a
nakonec ostatní studenti. Rezervaci proveďte vyplněním tohoto tiskopisu a jeho odevzdáním vedoucímu koleje, a to
v pracovní dny v době od 8:00 do 10:00 hod. V průběhu léta je možné si ubytování rezervovat také e-mailem (nutno
ověřit, zda bylo žádosti vyhověno).
Z provozních důvodů si VŠE SÚZ vyhrazuje právo kdykoliv ubytovaného přestěhovat na jiný pokoj.
Přípojka k internetu bude přidělena dle volné kapacity. Ubytovaný je přitom povinen respektovat pravidla pro
využívání počítačové sítě VŠE.
Poplatek za ubytování se platí vždy v den nástupu, v hotovosti a to minimálně na 7 dní pobytu dopředu. Ubytovat se
můžete pouze v pracovní dny v době od 8:00 do 10:00 hod v kanceláři vedoucího koleje nebo v jinou dobu na
základě předchozí telefonické domluvy s vedoucím koleje.
Při nástupu k ubytování se všichni studenti, s výjimkou studentů FM VŠE, musí prokázat aktuálním potvrzením
o studiu a občanským průkazem, resp. pasem.
Tiskopis vyplňte, prosíme, čitelně a hůlkovým písmem.

