Informace k promoci U3V
čtvrtek 11. května 2017 od 09,00; 12,00 a 13,00 hodin
Vážení přátelé,
pro zdárný průběh promocí Vám, Vašim absolventům a hostům zasílám
základní informace:
1.
Parkování je možné na centrálním parkovišti ČZU v Praze, za 1. závorou
vlevo. (Pěší vzdálenost k aule je cca 150 m.) Pokud účastníci mají problémy s chůzí,
je možné je přivézt před aulu. Pro vpuštění za 2. závorou je nutné požádat ostrahu o
vjezd u 1. závory s tím, že auto se musí vrátit na parkoviště.
2.

Promoce od 09,00 hodin
Registrace:
od 7,45 do 8,45 hodin
Vstup do auly:
od 7,45 do 8,55 hodin
Opuštění auly:
do 10,15 hodin
Promoce od 12,00 hodin
Registrace:
od 10,45 do 11,45 hodin
Vstup do auly:
od 10,45 do 11,55 hodin
Opuštění auly.
do 13,15 hodin
Promoce od 15,00 hodin
Registrace:
od 13,45 do 14,45 hodin
Vstup do auly:
od 13,45 do 14,55 hodin
Opuštění auly.
do 16,15 hodin

Pozdně příchozí absolventi budou mít přístup do auly, ale ne na vyhrazená
místa. Nebudou jim též oficiálně předána Osvědčení. (Možno vyzvednout při
odchodu u p. Krejzové.)
Z důvodu velkého počtu přihlášených účastníků žádáme o brzký příjezd a
nejlépe okamžitou registraci.
V případě změn do 10. 5. 2017 zašlete informaci na vu3v@pef.czu.cz.
Při změně v den promoce (neúčast, zpoždění) volejte p. Krejzovou 774 921 679.
3. Prezence – nahlášení. Při příchodu do auly nahlásí každý zástupce střediska
paní Krejzové, Ing. Balzerové jmenovitě přítomnost všech „svých“
absolventů. V případě jednotlivců se každý absolvent registruje sám.

Pamětní listy. Pokud se zástupce střediska nezúčastní žádného Závěrečného semináře - a
tutor nahlásil ve formuláři převzetí Pamětních listů na promoci, vyzvedne si je tutor /
absolvent u p. Krejzové při registraci.

4. Mobil. Před vstupem do auly připomeňte Vaší skupince vypnutí / ztišení
mobilu.
5. Zasedací pořádek s vyznačenými místy pro Vaše absolventy je v příloze, bude
k dispozici i v předsálí auly a názvy středisek budou vyznačeny i na řadách v
aule. (Po vašem usazení cedulky prosím odstraňte.) Hosté mohou usednout
na jakákoliv nerezervovaná místa v auditoriu nebo na balkoně, popř. stát
v uličkách u oken.
6. Focení, natáčení je neomezené z postranních uliček a ze stran od pódia tak,
aby nebránili ostatním účastníkům ve výhledu. Nepřípustné je natáčení /
focení sledování promoce ve stoje z centrální uličky.
7. Zasedací pořádek – aula.
- Absolventi se usadí do vyznačených řad, v řadě podle abecedy.
- Přebírající tutor / student má vždy místo u uličky (snadný přístup na pódium).
- Jednotlivci // dvojice pak v první řadě.
8. Předávání Osvědčení. Při jmenovaní „svého“ střediska:
- Povstanou všichni jeho absolventi.
- Při přečtení svého jména absolvent pozdraví kolegium pokynutím hlavy.
- Po představení absolventů celého střediska bude vyzván tutor / zástupce
/ jednotlivec k příchodu na pódium k převzetí všech Osvědčení.
- Po příchodu přebírajícího zpět do řady všichni absolventi KS usednou.
9. Při promoci se netleská.
10.

„Pozdravení“ promočního kolegia. Auditorium povstane pouze při zahájení
(příchodu) a ukončení (odchodu) promočního kolegia.

11.

Po promoci je nejvhodnějším místem pro společnou fotografii prostor
s růžemi /po levé straně při východu z auly/. Společný snímek si budete moci
pořídit i s představiteli fakulty.

12.

Upozornění. Do promočního sálu (včetně balkonu) není povolen vstup dětem
do 5 let a zvířat. Promoci je možné sledovat na obrazovce v předsálí.
S přáním příjemného slavnostního ukončení studia.

Praha, 28. března 2017

Ing. Klára Nehodová

