[Please note that English version is below]

v Praze, 5. 8. 2020

Dobrý den,
Evidujeme u Vás rezervaci ubytování na koleji UK. Chtěli bychom Vás informovat, že od 5.
8. 2020 do 31. 8. 2020 je možné provádět zámluvy pokojů na Vámi vybranou kolej, ve
které jste si rezervoval/a své lůžko.
Zámluvy pokojů nejsou nutné. Každému, kdo má platnou rezervaci na vybrané koleji, bude
přiděleno lůžko dle rezervované kategorie pokoje.
Studentům, kteří už na koleji bydleli, zůstává automaticky lůžko z minulého akademického
roku (pokud ukončili ubytování standardně na konci semestru, tj. k 26. 6. 2020) a jejich
místo nebylo obsazeno studentem s letním ubytováním. Studenti s letním ubytováním totiž
automaticky získají lůžko, na kterém aktuálně bydlí.
Jestli i tak máte potřebu výběr pokoje nebo lůžka ovlivnit, můžete tak učinit písemně na
emailovou adresu, která byla pro tento účel zřízena pro každou kolej. Seznam všech emailových adres naleznete zde https://kam.cuni.cz/KAM-614.ht. Zámluvy lůžek provádějí
ubytovací kanceláře koleje, na které se můžete kdykoliv obrátit se svým dotazem.
Kdy je dobré napsat požadavek na zámluvu lůžka?
1) Chci bydlet na stejném pokoji nebo v buňce jako moje kamarádka, kamarád.
2) Chci bydlet na stejném pokoji nebo buňce jako můj přítel, přítelkyně.
3) Mám zdravotní omezení a chci bydlet v nižším patře nebo blízko výtahu.
4) Mám preferenci na blok svojí koleje.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo požadavků se na nás neváhejte obrátit.
Koncem srpna obdržíte další e-mail s pokyny pro provedení rezervace nástupu na kolej,
který proběhne v září. Zejména co vzít s sebou pro bezproblémový nástup na kolej.
Jestliže o ubytování na koleji již nemáte zájem, kontaktujte ubytovací kancelář dané koleje
se žádostí o storno rezervace lůžka. Uvolníte tím lůžko dalšímu uchazeči o ubytování.
S pozdravem,
Vedení Kolejí a menz
[English version]

in Prague 5th August 2020

To whom it may concern,
We record your reservation of accommodation in our system. A bed/room is reserved for
you in our dormitory. You will receive further information about moving in procedure.
(Please note that the Czech part of the e-mail does not apply to foreign students or
students studying in foreign languages.). In case of any further questions or any queries,
please do not hesitate to contact accommodation office via email. All email contacts you
may find here: https://kam.cuni.cz/KAMEN-21.h
Kind regards,
Management of dormitories and refectories

