Prázdninové ubytování studentů v kolejích SKM MU v roce 2017


Rezervace lůžek prázdninového ubytování pro studenty MU, delší jak 8 nocí bude možná
1. 6. - 25. 6. 2017 prostřednictvím aplikace ISKaM. Studenti jiných VŠ, kteří nemají UČO, si
ubytování rezervují u ubytovatelky vybraných kolejí. Studenti se prokazují ISIC kartou nebo
potvrzení o studiu.



Ubytování kratší než 8 nocí je možné rezervovat u ubytovatelky nebo recepční kolejí.



Ubytovaní nabízíme také pro studenty SŠ, starších 18 let, kteří si chtějí vyzkoušet bydlení na
kolejích před nástupem na vysokou školu. Podmínkou ubytování je doložení kopie letošního
maturitního vysvědčení.



Ubytování v rámci ak. roku 2016/17 v kolejích MU končí dne 30. 6. 2017
ve 12:00 hod.



Ubytování na uvolněné pokoje kolejí je možné od 30. 6. 2016 od 14:00. Výjimky lze řešit
individuálně s ubytovatelkou příslušných kolejí dle aktuálně volných lůžek.
Vinařská blok A1 – sekce B
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Kounicova 50
Klácelova 2
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Ceník prázdninového ubytování studentů

Kolej
Bří. Žůrků – všechny pokoje
Vinařská 2 lůžkový
Vinařská 4 lůžkový
Kounicova 2-lůžkový
Klácelova – všechny pokoje

Krátkodobé
ubytování
1-7 nocí

Ubytování
8-31 nocí

Ubytování
déle jak 1 měsíc

200 Kč
250 Kč
140 Kč
230 Kč
140 Kč

95 Kč
125 Kč
70 Kč
120 Kč
75 Kč

75 Kč
95 Kč
52 Kč
90 Kč
55 Kč

Ceny jsou v Kč, za lůžko a noc, vč. DPH v zákonné výši.
Ceník je platný 30. 6. - 31. 8. 2017.
Do 9. 7. 2017 sleva 50% na krátkodobé ubytování pro studenty MU.
Od 1. 9. 2017 je v platnosti ceník pro ak. rok 2017/18.
Cena za krátkodobé ubytování se hradí při nástupu na recepci příslušné koleje. Ubytování delší jak
7 nocí je možné hradit prostřednictvím SUPO nebo v hotovosti u ubytovatelky příslušné koleje.
Při ubytování jeden měsíc a více poskytujeme do 31. 8. 2017 slevu z ceny za ubytování:
40% na druhé lůžko v pokoji obsazeném pouze jedním studentem*
*) po dohodě s ubytovatelkou a dle kapacitních možností kolejí

Koleje s prázdninovým ubytováním poskytují během letních měsíců připojení k internetu zdarma.
Studenti, kteří mají rezervované lůžko pro akademický rok 2017/18 a budou o prázdninách bydlet
v kolejích s prázdninovým provozem, se mohou přestěhovat na rezervované lůžko od 1. 9. 2017
(neplatí pro kolej Vinařská A3, kde je nástup možný až od 16. 9.)
Kontakty na jednotlivé provozy a další aktuální informace najdete na www.skm.muni.cz.
V Brně dne 25. 4. 2017
Zpracovala: Bc. Jana Hradilová, manažerka provozu US
Ing. Zdeněk Čížek, v.r.
ředitel

