Univerzita Karlova – Koleje a menzy

Žádost

o prázdninové ubytování v kolejích UK
Reservation of Holiday Accommodation - Summer accommodation
pro studenty bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského typu studia pro rok 2020/2021
Formulář vyplňte čitelně a hůlkovým písmem / Fill in the form legibly and in block letters

Údaje o žadateli / Details of the applicant
Jméno / First name

Příjmení / Surname

Adresa / Home address

PSČ / Post code

UK cislo osoby / No ISIC*

Datum narození / Birthdate

Město / City

Var. symbol (desetimístné číslo bez lomítka)

E-mail

Tel. / Phone

Fakulta UK* / Faculty

Ročník*/ Grade

Pohlaví / Sex

Požadavek na ubytování / Requirement for accommodation
Mám zájem o poskytnutí ubytování v termínu
I am interested in the provision of accommodation between

od (datum) / form (date)

do (datum) / to (date)

Poznámka / Note

Byl jste ubytován na kolejích UK v rozmezí let 2019-20? (Doplňte/případně vyberte ANO/NE)
Have you ever been accommodated in dormitory of Charles Univesity; between 2019-20? (Add Yes/No)

Datum podání žádosti / Submission date

Podpis žadatele / Signature of applicant**

pozn.:
* vyplňte pouze v případě, že jste uchazečem o studium nebo studentem UK
* fill only if you are a candidate for study or student Charles University
** platí v případě osobního kontaktu při podání žádosti, zaslání faxem, či zaslání oscanované žádosti v příloze e-mailu,
v ostaních případech se nepodepisuje (tj. např.pokud žádost vyplníte, následně uložíte změny a zašlete e-mailem přílohou ubytovací kanceláři).
** apply in the case of personal contact when making requests, sending fax, scan and sending the request in an e-mail
in other cases not sign (fill an application, save your changes and send as e-mail annex to office of accommodation at dormitory).
Pokud nebudou požadované informace řádně vyplněny, nelze žádost zpracovat. / Unless the requested information duly filled application can´t be processed.
Pokud nebude žádost do 7 dnů příslušnou ubytovací kanceláří vyřízena, podejte si prosím žádost novou. / Unless the request within 7 days of the relevant accommodation
office dealt with, please give the new request.

Vyplňuje ubytovací kancelář / Fills the accommodation office
Datum přijetí

Poznámka / Note

Podpis ubytovatelky (razítko provozovny)

