BENEFITNÍ PROGRAM

PRO ZAMĚSTNANCE A ČLENY KLUBU ALUMNI UK 03/2017
Dovolujeme si Vás tímto informovat o aktuálních novinkách týkajících se benefitního
programu pro zaměstnance UK a členy absolventského Klubu Alumni UK. V posledních
týdnech se seznam partnerských organizací rozrostl o další položky, a níže se tak můžete
seznámit s nabídkou výhod, které lze nově čerpat na základě vlastnictví univerzitního
průkazu.

CESTUJTE LEVNĚJI SE SPOLEČNOSTÍ EUROLINES!
Díky čerstvě navázané spolupráci s autobusovou společností Eurolines mohou zaměstnanci UK a
členové Klubu Alumni v nadcházejícím období využít při nákupu mezinárodních jízdenek dvou
zajímavých akcí.
První z nich je akce 1+1 ZDARMA, v jejímž rámci při cestování dvou osob do některé z evropských
destinací zaplatíte jen za jednoho pasažéra. Akce se vztahuje na jízdenky v období od 20. 2. do
9. 4., přičemž nakupovat je lze do 31. 3, prostřednictvím tohoto odkazu
https://elines.cz/cz/jedna-plus-jedna-gts. Na stejném místě naleznete také všechny potřebné
informace.
Od 1. 3. je potom možné až do konce roku využít slevy 23 % na jízdenky do více než 40 vybraných
destinací, jejichž seznam je k dispozici na http://bit.ly/UKbenefity. Sleva je uplatnitelná
prostřednictvím speciálního kódu, který si můžete vyžádat na adrese pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

Kromě společnosti Eurolines byla v minulých dnech uzavřena spolupráce s těmito partnery:

RESTAURACE TOM’S BURGER
http://www.tomsburger.cz
V restauracích Tom’s Burger můžete využít slevu ve výši 10 % z celkové
útraty + dalších 10 % navíc v případě stažení mobilní aplikace Tom’s
Burger. Akce se nevztahuje na již zlevněné jídlo (polední menu a jiné
slevové akce) a platí pro provozovny Hybernská 26, Praha 1 a Anny
Letenské 16, Praha 2.
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CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
http://www.dox.cz/cs/
Sleva ve výši 20 % ze vstupného.
Aktuální výstavy:
HAVEL (do 13. 3. 17) - Rozsáhlá výstava u příležitosti nedožitých
80. narozenin Václava Havla.
TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ – Úmysl a trochu náhoda (do 6. 3. 17) – Desetidílný
cyklus, který originálním způsobem zachycuje momenty ze života V. Havla
MATERIÁL 307 (do 8. 5. 17) – Výstava studentů UMPRUM ukazující
možnosti, jaké podoby může mít současná malba.

DIVADLO NA FIDLOVAČCE
http://www.fidlovacka.cz
Každý měsíc je možné využít nabídky vstupenek na vybraná představení
za zvýhodněnou cenu 250 Kč. V březnu lze vybírat z následujících:
01.03 - Sen noci svatojánské
02.03 - Dohazovačka
03.03 - Sen noci svatojánské
04.03.- Jeptišky
06.03.-Techtle mechtle
06.03.- Umění vraždy
10.03.- Magor
13.03.- Sen noci svatojánské
15.03 - Dohazovačka
17.03.- Magor
21.03.- Famílie
24.03.- Umění vraždy
29.03.- Nejlepší kamarádky
Instrukce pro objednání vstupenek naleznete na http://bit.ly/UKbenefity.
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DIVADLO KAMPA
http://www.divadlokampa.cz/
Možnost zakoupení vstupenky na divadelní představení za zvýhodněnou
studentskou cenu. Nabídka se vztahuje na akce, u kterých je studentské
vstupné umožněno (informace je vždy uvedena na webu DK u příslušné
akce).
Z březnového programu:
Vanilková džungle - Provokativní one woman show o křehkém dospívání
jedné obyčejné holky a o lásce, kterou hledáme i tam, kde bychom
neměli.
Paralelní vesmíry - Česká premiéra cenami ověnčené, svěží, vtipné i
dojemné, ale hlavně chytře napsané romance z pera jednoho z
nejnadanějších mladých britských autorů.
Štěkání - Žena, muž a pes. Hra, jejíž pravidla určuje ten, kdo má navrch.
Kola hry se roztáčí. Začíná nelítostný soudní proces. Jak daleko jsou oba
schopni zajít?

Paralelní vesmíry

ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI
http://www.zpc-galerie.cz
Sleva ve výši 50 % ze vstupného. Sleva se vztahuje na držitele
příslušného univerzitního průkazu i všechny osoby v jeho doprovodu.
Aktuální výstavy:
SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY – Umění českého 19. století (do 21. 5. 17)

INTERIÉRY DUŠE - Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských
architektur (do 30. 4. 17) – Výstava prezentuje aktuální umělecká díla
českých výtvarných umělců mladší a střední generace reagujících na
unikátní bytové interiérové realizace Adolfa Loose v Plzni.
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LOBKOWICZKÝ PALÁC A ZÁMEK NELAHOZEVES
http://www.lobkowicz.com
Za zvýhodněnou cenu 150 Kč (standardně 275 Kč) lze navštívit
Lobkowiczký palác na Pražském hradě. Ten se stal vítězem hodnocení
portálu TripAdvisor v kategorii „muzea v Praze“ pro rok 2015 a 2016 a je
domovem vysoce ceněných Lobkowiczkých sbírek, nejstarších a
největších soukromých sbírek v České republice.

Slevu lze uplatnit také při návštěvě zámku Nelahozeves, Vstup na
prohlídku s českým výkladem pořídíte za zvýhodněnou cenu 90 Kč
(standardně 110 Kč).

AZ SPORT
http://www.azsport.cz/
Sportovní vybavení a oblečení můžete nakoupit s 10% slevou v prodejně
AZ Sport v Lidické ulici (Lidická 7, P5).

Kompletní nabídku spolupracujících institucí naleznete na http://bit.ly/UKbenefity.
Seznam partnerů se snažíme neustále rozšiřovat, proto věříme, že Vám již brzy představíme další z nich.
V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či třeba námětů a doporučení k dané oblasti se můžete obrátit
na Mgr. Pavla Buriánka (pavel.burianek@ruk.cuni.cz; 224 491 896).
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