Milí študenti!
Máte radi zimu a športy, ktoré k nej patria? Máte radi zábavu, vzrušenie a stretávanie nových
ľudí a kultúr???
Alebo patríte do oboch skupín???
!!!!ZIMNÉ ŠTUDENSTKÉ HRY 2013!!!!!
sú niečo pre Vás
Dovoľte nám, aby sme Vám v krátkosti predstavili projekt Zimné študentské hry 2013
v Jasnej. Ide o jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku s cieľom spojiť študentov všetkých
vysokých škôl a mladých ľudí na jednom mieste za účelom súťaženia, zábavy a spoznávania
nových ľudí.
Taktiež je to príležitosť pre študentov stretnúť študentov z iných krajín a zároveň si
vymeniť informácie o kultúre, čo je v dnešnom svete globalizácie naozaj cenné. V neposlednom
rade projekt podporuje zdravý a aktívny životný štýl mladých ľudí.
Tento rok sa akcia uskutoční 15.-17.2.2013 v Jasnej v hoteli Liptov. Cena tejto namakanej akcie
je 130 éčok pre študentov a zahŕňa ubytovanie na 2 noci v hoteli Liptov, plnú penziu, 2 dňový
skipass a neuveriteľné množstvo zábavy a športu.
Program ZŠH pozostáva zo športových disciplín- lyžovanie (zjazd/ slalom), snowboard
(zjazd/ slalom). Tento rok máme pre Teba a Tvojich kamošov pripravené parádne výhry, takže sa
určite oplatí prísť!Nesúťažnými, ale za to zábavnými aktivitami budú „Hľadanie pokladu“ alebo
spúšťanie na „lopároch“. Okrem outdoorových aktivít tento rok čakajú na Teba aj indoorové
aktivity ako napríklad lezenie na krytej horolezeckej stene, stolný futbal a stolný tenis.
Počas večerov sa budeš môcť zabaviť na Carat Party, kde vystúpia rôzni slovenskí
interpreti. Tento rok sa Vám predstaví kapela BrightEye, Djský set Matwä& Papa Django,
housovo-saxofónové duoMatenkoHalák a Roman Kováč a v neposlednom rade Vás na parket
vytiahne DJ Káčko. Ešte stále však čakáme na posledného účinkujúceho, ktorým bude kapela,
ktorú si zvolíte práve Vy - fanúšikovia. Momentálne hľadáme mladé kapely bez publikovaného
albumu, ktoré majú záujem predstaviť sa na Zimných hrách 2013. Počas decembra bude
prebiehať hlasovanie fanúšikov o top kapelu na Facebooku.
Projekt „Zimné športové hry“ vznikol v roku 2011. Jeho nultý ročník prebehol vo februári
2012 na Donovaloch. Akcie sa zúčastnilo 121 študentov nielen zo Slovenska, ale aj z ostatných
európskych krajín (Francúzi, Španieli, Česi, ...). Projekt je organizovaný ApacheEntertainment v
spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl a ErasmusStudentNetwork Slovakia.
Tak neváhaj a prihlás sa! Lebo V JASNEJ, JE TO JASNÉ!!!! A TY pri tom nemôžeš
chýbať 
Viac info na www.zsh.sk alebo na FCB: Zimné študentské hry 2013

