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Kære nye medstuderende
Hjertelig velkommen til skolen <3 Vi vil glædeligt  invitere 

dig til at deltage i det traditionsrige introforløb, hvor du kan 

skabe relationer der kan gøre alle de sjove og hårde tider lidt 

sjovere, og som du om mange år kan kigge tilbage på, som 

starten på noget rigtig godt! 

Vi glæder os til at møde dig!!

 KADK Intro



Kalender

!
Meld dig ind i facebook-

gruppen:

KADK INTRO 2019

Rustur 
20.08.2019 

22.08.2019
Fremmøde på skolen: Philip De Langes Allé 10, kl. 10.00.
Forventet tilbage i løbet af dagen torsdag d. 22. august.

Champange Cruise 
27.08.2019

Se byen fra en båd, så er drømmen heller ikke længere væk!

Fra operaen vil bådene sejle rundt i Københavns kanaler i én time, efterfulgt 
af videre festligheder. Det er en festlig seance, så klæd jer derefter. 

Billetter kan købes på rusturen, så husk valuta!

Canal Crossing + Grillaften
30.08.2019

Velmødt kl. 13.00 (mere information følger)

Designstuderende mødes i lokale  90.1.20 kl. 10.00
Arkitektstuderende mødes i auditorium 2 kl. 10.00

19.08.2019
Intro for alle nye studerende



RUSTUR

20.08.2019
22.08.2019

Kære alle nye design- og arkitektstuderende, 
vi vil gerne starte med at invitere jer til at deltage 
i den oplagte start på et nyt studie - RUSTUREN. 
Her på skolen har vi altid haft tradition for, at holde 
udklædte, sjove og selvfølgelig festlige rusture. Vi 
skruer op for ambitionsnivauet, og håber i vil møde 
os og gøre det samme. 

Det er en oplagt chance, for at møde de mennesker du 
skal tilbringe de næste år med, så hvorfor ikke tage 
med?

Det eneste du skal gøre for at bekræfte din plads på 
turen, er at indbetale 650 DKK. inden onsdag d. 14. 
august 2019. Så sørger vi for, at du får udsøgt og 
nærende kost, morgen, middag og aften samt overnat-
ning, transport og sjov under turen.

Rusturen foregår over 2 dage langt væk fra Køben-
havns cosmopolitiske omgivelser, så kom til tiden! 

Medbring kontanter til drikkevarer samt bagage der 
bl.a. indeholder sovepose, myggespray, håndklæde.

VIGTIGT! Arkitektstuderende skal hertil også med-
bringe TELT!

PRAKTISK INFO: 

Info: Danske Bank 
Reg: 3098
Konto: 3104624855
Swift: DABADKKK
IBAN: DK9230003104624855

Udlandske elever skal være  
opmærksomme på selv at betale 
et eventuelt overførselsgebyr.

Husk at skrive dit fulde navn, så 
vi ved hvem pengene kommer fra. 

Hvis du er vegetar (V) eller vega-
ner (VG) skal dette også noteres 
på indbetalingen. 

f.eks. (navn + V) 

Betaling af rustur skal ske til  
følgende konto:

Betal 650 dkk

OBS! 

Henvendelser og spørgsmål 
vedrørende introforløb

kontakt: 
ba-optagelse@kadk.dk

VI GLÆDER OS!


