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SOUTĚŽ O STUDIJNÍ CESTU DO ŠTRASBURKU  

 

O soutěži 

 Česká středoškolská unie pořádá esejistickou soutěž o 5 míst na studijní cestu do 

Štrasburku pod záštitou europoslance JUDr. Jiřího Pospíšila 

 Termín studijní cesty je od úterý 19. května do pátku 22. května 2015 

 Zúčastnit se mohou všichni žáci středních škol ve věku 16 - 20 let 

 Tématem eseje je „Měli by mít středoškoláci v rámci programu Erasmus+ 

možnost studovat v zahraničí v takové míře jako vysokoškoláci?“ 

 Nejvýše 1 normostrana A4 (1800 znaků vč. mezer), deadline: neděle 26. 4. 2015 v 

23:59 

 Eseje se posílají přes webové stránky České středoškolské unie na adrese 

http://bit.ly/strasburk 

 5 nejlepších bude vybráno a zúčastní se hrazené cesty do Štrasburku, sídla 

Evropské unie 

  

http://bit.ly/strasburk
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O studijní cestě 

1. Termín konání studijní cesty byl stanoven od úterý 19. května do pátku 22. května 

2015 

 

2. Odjezd autobusem v úterý večer/ve středu ráno. 

Časy a místa možného nástupu: 

Brno             20,45 - parkoviště Ústřední hřbitov 

Praha             23,15 - autobusová stanice u metra Roztyly 

Plzeň            00,30 - CAN - stání společnosti Čedok 

 

3. Autobus přijede do Štrasburku ve středu brzo ráno. Zde bude provedena 

návštěva EP, v jejímž rámci bude prezentace práce Evropského parlamentu, 

setkání s europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem a návštěva plenární schůze 

Evropského parlamentu. 

 

4. V poledne se skupina přesune na oběd do centra města. 

 

5. Odpoledne bude vyplněno plavbou po kanálech města. 

 

6. Večer bude následovat slavnostní večeře s europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem 

a přesun do místa, kde bude celá skupina ubytována. 

 

7. Ve čtvrtek ráno bude v hotelu podána snídaně a bude následovat přesun do 

Štrasburku, kde bude čas na individuální prohlídku města. 

 

8. Podle počasí bude odpoledne či v podvečer odjezd zpět do ČR (nejpozdější návrat 

do ČR bude tedy v pátek ráno). 

 

Organizátor hradí náklady na cestu, ubytování, oběd a večeři ve středu 20. května a 

snídani ve čtvrtek 21. května, stejně jako plavbu po Štrasburku. 

 

Účastníci si hradí stravování po dobu cesty tam a zpět a případné občerstvení během 

pobytu ve Štrasburku ve čtvrtek 21. května 2015. 

 

Při návštěvě EP je třeba u sebe mít platný doklad totožnosti a vhodné oblečení 

(přiměřené návštěvě zákonodárného sboru). 

 


