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Benefity
Benefitní program pro zaměstnance, studenty
a absolventy 1. LF UK
1. lékařská fakulta UK vám v rámci péče
o zaměstnance, studenty a absolventy nabízí
výhody u vybraných partnerů. Využijte slevy
na cestování, rekreaci, relax, sport, kulturu,
jazykové kurzy a mnoho dalšího. Poskytnutí slev je
možné po předložení průkazu zaměstnance UK,
studentského průkazu či alumni průkazu nebo je
specifikováno při rozkliknutí u jednotlivých slev.
V případě dotazů, prosím, kontaktujte
Annu Jarmarovou na e-mailu:
anna.jarmarova@lf1.cuni.cz
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2019
BRITANNIKA
- skupinové jarní kurzy duben–červen 2019, 12 x 90 minut výuky za 2690 Kč
místo 3690 Kč nebo libovolné dva kurzy za 4980 Kč místo 7380 Kč
- efektivní výuka angličtiny, němčiny, ruštiny, italštiny, španělštiny,
francouzštiny a také češtiny pro cizince
- výuka probíhá v učebnách na Praze 2 (Bělehradská 79, Praha 2)
a je pod vedením velmi zkušených lektorů
- možnost zapůjčení učebních materiálů a také možnost náhrady
zmeškaných lekcí
- kompletní rozpis kurzů najdete na: www.jazykovekurzypraha.cz/kurzy

WELLNESS HOTEL BOROVICA

- 20% sleva na ubytování
- při příjezdu se host musí prokázat platným průkazem
- ceno od 84 eur
- v ceně je zahrnuto, ubytování, 1x uvítací nápoj,
vstup do wellness, fitness, parkování, připojení k internetu
- sleva na ubytování platí v termínech: 17. 4.–30. 6.,
1. 10.–21. 12. 2019

HOTEL BRADA

- 15% sleva na pobyt a wellness v hotelu Brada v Jičíně
- hotel nabízí saunu, vířivku, masáže
- vše nutné objednat minimálně 48 hodin předem

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
- zvýhodněné rekondiční pobyty
- cena pokoje na osobu/noc od 1460 Kč
- platnos nabídky: 1. 1. 2019 – 22. 12. 2019

Benefity
SALON NEHTÍK
AŽ 50 % SLEVA

2019
SALON NEHTÍK
- až 50% sleva na relaxační programy
- 2x kosmetika – 600 Kč
- 2x pedikůra – 500 Kč + 2x parafínový zábal ZDARMA
- 2x gelová modeláž nehtů – 600 Kč + 2x přístrojová masáž chodidel
15 min. ZDARMA
- 2x prodloužení řas – 800 Kč + 2x parafínový zábal ZDARMA
- 2x mokrá pedikůra – 500 Kč + 2x lakování ZDARMA
- 2x masáž 60 min – 800 Kč + 2x 30 min. přístrojová masáž ZDARMA

LAVENDA
- 15% sleva na nákup zdravotnických oděvů a obuvi
- tato sleva se vztahuje nejen na nákup na prodejně, ale i na objednávky
na internetových stránkách www.eldan.cz a www.lavenda.cz
- pokud zvolíte osobní odběr zboží na prodejně, kde při úhradě zboží
předložíte průkaz s tudenta, zaměstnance nebo absolventa lékařské
fakulty

BOTAS - ABC SPORT
- 10% sleva na nákup sportovního vybavení v prodejně ARTIS – BOTAS
- pro uplatnění slevy v e-shopu zadejte do poznámky 10%LFUK

OXFORD BOOKSHOP
- 10% sleva na nákup knih v kamenné prodejně
- v tomto obchodě naleznete především zahraniční medicínské učebnice
snad ze všech myslitelných oborů (i z veterinární medicíny)
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ŠVANDOVO DIVADLO
- 4–8 představení měsíčně za 100 Kč
- aktuální nabídku najdete na webu fakulty
- představení: Současná interpretace legendárního Wildova románu Doriana
Graye, představení Slušný člověk na motivy novely Obyčejný život od Karla
Čapka, mysteriózní hra Hladová země o generaci, která si vykoupila vlastní
budoucnost aj.

MUZEUM KARLA ZEMANA
- 10% sleva na vstup do muzea
- muzeum Karla Zemana představuje celoživotní dílo světově uznávaného
filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil
českou kinematografii 20. století
- expozice mapuje Zemanovu tvorbu od prvních animací a loutkových filmů
ve čtyřicátých letech minulého století až po díla z jeho posledního tvůrčího
období.

REDUTA JAZZ CLUB

- 30% sleva na všechny koncerty
- aktuální program najdete na www.redutajazzclub.cz

CROSS CAFE

- 20% sleva na jídla a nápoje v kavárně Cross Cafe
- platnost kuponů: 9. 4. – 30. 6. 2019
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2019
BYTHEBY

- Po-Pá 7.00–8.30 káva nebo čaj + croissant 20% sleva
- 10.00–16.00 10% sleva na vše
- 18.00–20.00 víno + něco na zub 10% sleva

BISTRO BAO BAO
- 13% sleva na veškerý sortiment v útulném bistru Bao Bao, které vám
nabízí široký výběr vietnamských pokrmů

webové stránky 1. LF UK: www.lf1.cuni.cz

