Lieve eerstejaars MEC’er,
De AKT Kampcommissie nodigt je van harte uit om van vrijdag 7 september tot en met zondag 9
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! Tijdens het
kamp zullen we een reis maken door de tijd en opvallende periodes uit het verleden bezoeken. Lukt het
jou om de tijdmachine te repareren en de wereld weer als vanouds te krijgen? Onderga de zoektocht
en red de wereld om de eeuwige roem te claimen. Hoe alles precies in z’n werk zal gaan wordt tijdens
het kamp allemaal duidelijk.
Op vrijdagmiddag zullen jullie vanuit Utrecht met de trein naar een nog onbekende locatie reizen. Op
de locatie zal je ingedeeld worden in een groepje waarmee je de rest van het weekend gaat strijden
voor de hoofdprijs. Voordat jullie drukke studentenleven echt begint gaan we vrijdagavond nog één
laatste keer genieten van je onbezorgde jeugd bij het Back to Childhood feest. De zaterdagavond zal in
het teken staan van een American High School party. Zorg dus dat je voor beide feesten een gepaste
outfit meeneemt (denk aan je idool of je favoriete TV personage van toen je jong was, en wordt de
tweede avond een echte cheerleader, nerd of ander typisch High School figuur). Op zondagochtend
zullen we onze spullen pakken en weer terug naar Utrecht reizen.
Wat krijg je tijdens dit gezellige weekend?:
• Maaltijden en snacks gedurende het hele kamp
• Een slaapplek
• Onbeperkt limonade
• Bier, fris en wijn voor een spotprijs
• leuke activiteiten
• Ontspanningsmogelijkheden
• Een unieke kennismaking met je medestudenten, studievereniging AKT en Media en cultuur
• Heel veel gezelligheid
Zoals je misschien al had opgemerkt aan dit lijstje, moet je voor het bier, fris en wijn wel wat betalen.
Neem dus contant geld mee, aangezien de kamplocatie zich niet in de buurt van een pinautomaat
bevindt.
De prijzen voor het kamp zijn op dit moment nog niet precies bekend, maar deze zal je later terug
kunnen vinden op de website van AKT. Wel kunnen we zeggen dat het kamp voor AKT-leden goedkoper
zal zijn dan voor niet AKT-leden. Houd er rekening mee dat het kamp maar plek heeft voor een maximum
aantal deelnemers. Zorg dus dat als je mee wilt op kamp je je zo snel mogelijk inschrijft anders loop je
het risico om op een wachtlijst te komen en dat zou zonde zijn. Je kunt je inschrijven voor het kamp via
het AKT-inschrijfformulier op de website. Dit kun je gelijk doen met je aanmelding voor studievereniging
AKT. Ga naar www.akt-online.nl om je aan te melden. Als je je hebt aangemeld zullen we je meer
praktische informatie toesturen. Hou dus je mail in de gaten.
Wil je op een ontspannen en vooral gezellige manier de andere eerstejaars en ook ouderejaars van je
nieuwe opleiding leren kennen en je eerste studiejaar écht goed beginnen? Meld je dan snel aan voor
het AKT Introductiekamp 2018. Wij hebben er in elk geval enorm veel zin in en hopen jullie allemaal op
vrijdag 7 september te mogen verwelkomen.
Liefs, de AKT Kampcommissie
Tiana, Kevin, Bianca, Muron, Anouk en Pleun

Paklijst introductiekamp AKT 2018
Kleding:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleren die vies mogen worden
Warme kleding
Sportkleding
Pyjama
Back to Childhood Party outfit
American High School Party outfit
Stevige schoenen die vies mogen worden
Eventueel slippers voor het douchen
Genoeg shirtjes, onderbroeken, sokken etc.

Overige:
• Handdoek
• Tandenborstel, tandpasta en andere toiletartikelen
• Een WC-rol (zodat je nooit in de problemen komt)
• Slaapzak of dekbed
• Hoeslaken en kussensloop (kussens zijn aanwezig op de locatie)
• Een bord, mes, vork en beker + theedoek
• Telefoon en oplader
• Voldoende geld voor drank
• Medicijnen (als je die gebruikt)
• Oordopjes
• Zonnebril en zonnebrandcrème met mooi weer
• Een pak lekkere koekjes
• OV kaart
• ID kaart

