
Departure Party  

 
Cílem akce je všemi dostupnými prostředky zvýšit povědomí studentů PF (a i celého UJEPu) o 

možnostech programu Erasmus+, posílit jejich sebedůvěru pokud jde o schopnost domluvit se 

anglicky a to vše v rámci jim přátelské atmosféry proložené mnohými zábavními prvky. 

 

Datum a čas: 19. února 2020, 17:00 – 0:00 

Místo: Prostory PF – spojovací koridor, foyer a 50bar, studovna PF 

 

Jednotlivé součásti programu: 
 

1. Stánek E+ s infobrožurami a vyškoleným personálem v případě dotazů ohledně programu 

zajistí – A. Mindák v koordinaci s J. Klenerovou 

cenová náročnost – 0.00.- 

 

2. Silent disco – na PF již tradiční prvek „sluchátkové diskotéky“. Volba písní bude prokládaná 

populární muzikou v jazyce jednotlivých zemí, kde program Erasmus+ funguje 

- zajistí – A. Mindák 

cenová náročnost – 4,700.- 

 

3. Kahoot – V rámci 50 baru bude promítání programu Kahoot, kde lze vytvářet různé soutěžní 

otázky, kde ostatní odpovídají prostřednictvím svých mobilů. Budou zde soutěžní otázky zabývající 

se zahraničím, kde funguje program Erasmus+. Kahoot je zdarma, částka pokrývá malé ceny pro 

vítěze. Zajistí ESN. 

cenová náročnost – 1,000.- 

 

4. Absolventi programu E+ -  v úvodní části programu vystoupí (nejspíše dvojice) absolventů 

programu E+, kteří budou sdílet svoje neformální zážitky z programu (zábavnou a interaktivní 

formou s publikem) – 50 bar 

- zajistí A. Mindák a J. Klenerová 

cenová náročnost – zhruba 1,000 v rámci stipendijního fondu pro učinkující (2x 500.-) 

 

5. Beer - pong  - mezi studenty velmi oblíbená zábava, která nebude chybět v prostoru před 50 

barem 

- zajistí O. Vacek 

cenová náročnost (pivo a kelímky) – 3,000.- 

 

6. Fotokoutek – umístit do foyer, tematicky zasadit, aby korespondoval s náplní programu E+ 

(pozadí jednotlivé země + hesla spojená s programem) 

Zajistí O. Vacek  

cena bude upřesněna, ale nebude to moc. 

 

7. Propagační grafika – je třeba včas zajistit propagaci akce, jinak nebude optimální dosah – 

grafika a jeho koordinaci zajistí F. Matoušek 

cenová náročnost (odhad) – 3,000.- 

 

 

8. Najmout 2 Djs – v rámci fungování Silent Disco bude třeba najmout 2 separátní Djs 

zajistí F. Matoušek  

cenová náročnost – podle dohody s Djs – bude doplněno (kolem 8,000.-) 

 

 



9. Natočení video spotu lákajícího na akci se studentkou E+ ze Španělska 

zajistí A. Kouba 

cenová náročnost 0.00.- 

 

10. Jmenovky a vlaječky dle zemí (pro Čechy i cizince, kteří se zúčastní). 

Toto zjednoduší prvotní kontakt našich, i E+ studentů. Doladí to potřebnou atmosféru akce. 

Zajistí ESN. 

Cenová náročnost – 2,000.- 

 

11. Seznamovací hry – seznam úkolů pro každého zúčastněného, každý úkol je za určitý počet 

bodů. Po vyhodnocení budou rozdány malé ceny. Všechny úkoly se budou týkat zahraničí, 

univerzity apod. Hry konkrétně jsou stále ještě ve vývoji. 

Cenová náročnost – 1,000.- 

 

12. Traffic light party -  mezi studenty oblíbená minihra. Rozdají se „light sticks“ (svítící 

fosforové pásky). Zelená je nezadaný(ná), červená zadaný a oranžová je to komplikované. 

Zajistí ESN. 

Cenová náročnost – 1,000.- 

 

13. Piňata – Jedná se sice o původem Americkou (Mexickou) záležitost, nicméně je již převzatá i v 

Evropě. Budou v ní drobné pochutiny pro zúčastněné. Ideálně by Piňatu mohl rozbít zástupce 

fakulty. Rozbití Piňaty bude symbolizovat začátek Silent disca. 

Cenová náročnost – 3,000.- 

Byla nám na základě předchozí (a budoucí spolupráce) s LDM Production nabídnuta piňata – zatím 

to není potvrzené na 100%, ale s velkou pravděpodobností tento náklad odpadne. 

 

14. Brigádníci – studenti Pf zajišťující hladký chod a bezpečnost (je třeba hlídat, aby lidé 

neodcházeli se sluchátky v rámci všech stupů. Tito studenti i zajistí úklid prostor. 

Budou potřeba minimálně 3 studenti – pracovní doba cca 9 hodin. 90 Kč/h. Zajistí Mindák. 

Cenová náročnost – 2,500.- v rámci stipendijního fondu 

 

15. Snacks soutěž – studenti budou soutěžit v přípravě snacks ze zahraničí, které nabídnou 

spolužákům ve 50 baru to, co se naučili dělat v zahraničí. Účastnit se mohou i studenti E+. Cenová 

náročnost odpovídá cenám pro vítěze za nejlepší snacks. Zajistí F. Matoušek v koordinaci s J. 

Klenerovou. 
Cenová náročnost – 1,000- 

Toto již reálně nelze stihnout. 

 

Prvotní cenový odhad (jedná se o hrubý, ale reálný odhad) 

Stipendijní fond PF – 3,500.- 

Položky mimo stipendijní fond – 26,700.- 


