PRISRČNO POVABLJENI
Na
poletno šolo Bovec 2007
Vodilna tema: Nacija in film
Poletna šola Bovec 2007 se začne v četrtek, 16. avgusta in se konča v četrtek, 30.
avgusta 2007. Datum prihoda je četrtek, 16. avgust - udeleženke in udeležence
pričakujemo med 17.30 - 19.00 v seminarski dvorani hotela Alp. Če ne bi mogli priti v
četrtek, Vas prosimo, da nam to pravočasno sporočite po telefonu:
0043 463 2700 - 9237
ali e-pošti: andrea.wernig@uni-klu.ac.at.
Vsekakor pa Vas prosimo, da pridete v hotel Alp najkasneje v petek, 17. avgusta, eno
uro pred uradnim začetkom ob 8.30. Datum odhoda je četrtek, 30. avgust 2007.
Hotel Alp je v središču Bovca. Naslov se glasi: Trg Golobarskih žrtev 48
SI-5230 Bovec, Tel.: 05-38 84 000
Fax: 05-38 84 002; spletna stran: www.alp-chandler.si
Bovec ima zelo dobro infrastrukturo. V neposredni bližini hotela Alp je samopostrežna
trgovina, trafika, slaščičarna, banka, picerija, malo bolj oddaljeno pa pošta, trgovina s
sadjem in zelenjavo, kavarne, lekarna...
Študentje in študentke so nastanjeni v hotelu Alp v dvo- ali troposteljnih sobah s
polpenzionom (zajtrk in kosilo). Štipendija pokriva stroške za:
nastanitev s polpenzionom, jezikovni tečaj, popoldanske delavnice in ekskurzije. V
četrtek, 16.8. bo v restavraciji hotela Alp od 19.00 dalje za udeleženke in udeležence
poletne šole pripravljena večerja.
Jezikovni tečaji potekajo v osnovni šoli blizu hotela Alp. Tečaja za nemški in italijanski
jezik bosta potekala na dveh stopnjah, za začetnike in napredujoče, tečaja za furlanski in
hrvaški jezik pa obsega vse stopnje.
Če se boste posluževali telefonov v sobah, pomislite na telefonske stroške, ki jih boste
morali poravnati sami.
Od ponedeljka do petka bo v popoldanskem odmoru v hotelu Alp na razpolago časovno
omejen - (2 uri) - brezplačen dostop do interneta (13.30 –15.30)
Geografska lega Bovca se odraža v jezikovnem okolju poletne šole – delovni jeziki so
namreč trije: slovenščina, nemščina in italijanščina. Opozarjamo, da popoldanske
prireditve niso vedno dosledno prevedene!
V sredo, 29.8. poteka dopoldne, po jezikovnih tečajih, zaključni izpit, nato pa še pisna
evalvacija. Popoldne istega dne prejmete v okviru zaključne prireditve, ki se začne ob

14.30, potrdilo o udeležbi, če ste se redno udeleževali obveznega programa poletne šole
(glej program).
Za ekskurzije, izlete in prosti čas priporočamo primerno obutev in obleko.

Želimo Vam srečno potovanje v Bovec, vsem skupaj pa uspešno sodelovanje.

Univ.-Prof.Dr. Karl Stuhlpfarrer (vodstvo)
Andrea Wernig (organizacija)

