Introductiekamp brief
Lieve eerstejaars MEC’er,
De introductiekampcommissie van studievereniging AKT nodigt je van harte uit om van vrijdag 6
september tot en met zondag 8 september het avontuur aan te gaan op een geweldig
introductiekamp voor de aanstormende eerstejaars van Media en cultuur! En het mooiste van alles:
Dit is géén ontgroening en geheel vrijblijvend! In de eerste week leer je de studie en de stad Utrecht
beter kennen, maar bij het introductiekamp krijg je de kans om je medestudenten op een gezellige
wijze te ontmoeten. Samen met je groepje ga je het moordmysterie oplossen door hints te
verzamelen en de moordenaar te achterhalen. Met leuke spellen, toffe feesten en een bonte avond –
allemaal geheel in boerderijthema - zal het kamp compleet in het teken staan om je nieuwe
medestudenten beter te leren kennen.
Op vrijdagmiddag zullen jullie vanuit Utrecht met de trein naar een nog onbekende locatie reizen. Die
avond zullen we het kamp aftrappen met ons allereerste, typisch boerse feest: Party Animals!
Zaterdag ga je overdag samen met je groepje een toffe zeskamp doen en de bonte avond
voorbereiden. Wat deze bonte avond precies inhoudt, houden we nog even geheim… Het feest
daarna is wel al bekend: we gaan onze favoriete films herleven op het Movie Madness feest! Zorg
ervoor dat je zowel voor het Party Animals- als voor het Movie Madness-feest een gepaste outfit bij
je hebt (laat bijvoorbeeld vrijdagavond je innerlijke boer/boerin shinen en word dan zaterdagavond
je favoriete Disney of Marvel personage). Op zondagochtend verlaten we de kamplocatie weer en
reizen we terug.
Deelname aan het kamp kost voor AKT-leden €33 euro en voor niet-AKT leden €38 euro. Een klein
bedrag voor een geweldig weekend!
Wat krijg je allemaal tijdens dit supergezellige weekend?
-

Maaltijden en snacks gedurende het hele kamp
Een fijne slaapplek
Bier, fris en wijn voor een spotprijs
Leuke activiteiten
Ontspanningsmogelijkheden in de rustgevende natuur
Een unieke kennismaking met je medestudenten, studievereniging AKT en Media en cultuur
Heel veel gezelligheid!

Belangrijk: voor het bier, fris en wijn zal je wel wat moeten betalen. Je kan op het kamp niet pinnen
en de locatie bevindt zich ook niet op loopafstand van een pinautomaat, dus zorg ervoor dat je
genoeg contant geld meeneemt!
Ben je helemaal enthousiast over het introductiekamp? Top, dan kun je je inschrijven voor het kamp
via het inschrijfformulier op de AKT website. Je kan je hier ook meteen inschrijven bij
studievereniging AKT, maar dit is niet verplicht. Ga naar www.akt-online.nl/inschrijfformulier om je in
te schrijven. Als je je hebt aangemeld, zullen we je meer praktische informatie sturen. Houd dus je
mail goed in de gaten!
Wij hebben er heel veel zin in en we hopen je terug te zien tijdens het AKT introductiekamp 2019!
Liefs,

De AKT introductiekampcommissie – Kampcie
Nikki, Senna, Elle, Maud, Eva en Youri
Paklijst kamp 2019
Kleding:
● Kleren die vies mogen worden
● Warme kleding
● Sportkleding
● Pyjama
● Party Animals outfit
● Movie Madness outfit
● Schoenen die vies mogen worden
● Eventueel slippers voor het douchen
● Schoon ondergoed en sokken
● Regenjas (afhankelijk van het weer)
● Je favoriete comfortabele trui
Overige:
● Handdoek
● Tandenborstel en andere toiletartikelen
● Een WC-rol (zodat je nooit in de problemen komt)
● Slaapzak
● Kussensloop en onderlaken
● Kussen
● Een bord, mes, vork en beker + theedoek
● Telefoon en oplader
● Powerbank
● Stekkerdoos
● Voldoende contant geld voor drank
● Medicijnen/de pil
● Oordopjes
● Zonnebril met mooi weer
● Een pak lekkere koekjes (heel belangrijk!!)
● OV-kaart
● ID-kaart

