
To: All mobility students from abroad including ERASMUS+ and CEEPUS 

concerning accommodation at VETUNI Dorms  

        

Dear mobility students,  

Sorry that we have to share this topical and very unpleasant 

experience – students that had informed the Coordinator about arriving on 

September 1, they changed their plan and sent us the mail on August 31 that they 

would arrive to Dorm on the very day. NEVER DO THIS as you risk you will not be 

accommodated. Dorms are open only to those students respecting rules, your 

arrival must be announced at least 7 days in advance!  

Regarding questions to book a single room – no, not available. Why? – you are a 

mobility student so you should share new experience, new culture, new lives – only 

doubles and triples are available for you to enjoy support from other students more.  

Your stay is based on a contract with the Dorms and the prices per night are very low 

if you stay more than one calendar month. Mind the different price per night 220 CZK 

if you stay for a shorter period than one calendar month.  

More information available on request at the Dorms.  September 1,2021 

 

Vážení studenti – účastníci mobilitních programů,  

bohužel uvádíme aktuální velmi špatnou zkušenost se studenty, kteří předem 

informovali koordinátora o svém příjezdu 1. 9. a až teprve ráno s datem 31. 8. nám 

ohlásili mailem změnu svého příjezdu. TAKOVÝTO POSTUP JE NEPŘIJATELNÝ, 

riskujete, že nebudete ubytováni. Dveře univerzitních kolejí jsou otevřené pouze těm 

studentům, kteří dodržují jasná pravidla, svůj příjezd musíte hlásit 

koordinátorovi nejméně 7 dní předem! 

Ptáte se, zda je možné ubytování na jednolůžkových pokojí – ne, není. Proč? – jste 

součástí mobility a ta předpokládá maximální sdílení zážitků, zkušeností, nové 

kultury – i k tomu slouží ubytování na dvou a třílůžkových pokojích.   

Váš pobyt na kolejích se stvrzuje smlouvou a její trvání je minimálně 1 kalendářní 

měsíc, studenti, jejichž ubytování je kratší, platí vyšší cenu za noc, tj. 220 CZK.  

Více informací na vyžádání na vedení kolejí. Zveřejněno 1.9.2021 web a e-maily 


