Co je to EGEA?
Evropská geografická asociace pro
studenty a mladé geografy, zkráceně
EGEA, tvoří sít' mezi studenty
geografie po celé Evropě – umožňuje
jim cestovat, seznamovat se
a účastnit se studentských výměn
(„„exchangí“), kongresů,
studentských vědeckých konferencí
nebo třeba hikovacích eventů.
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Součástí organizace je více než 5000
studentů z 30 zemí Evropy. Na lokální
úrovni(tj. v rámci fakulty) pořádáme
mnoho různých akcí od
cestovatelských přednášek až po
geografické kvízy.
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Jsme zkrátka parta lidí, kteří rádi
vyjíždějí do zahraničí, poznávají nová
místa a kultury. EGEA je způsob, jak si
najít kamarády po celé Evropě,
procvičovat angličtinu a zažít něco
víc.
jako EGEA Czechia
(entity z Prahy, Brna,
Olomouce a Ostravy)
spolupracujeme s
Českou geografickou
společností

Jak se stanu
členem
spolku?
PŘIJĎ NA AKCE
Členem EGEA se může stát každý, koho
zajímá geografie, rád cestuje a chce
být aktivní doma i v Evropě. Stačí když
nám o sobě dáš vědět a dorazíš na
nějakou naší akci.

REGISTRUJ SE NA EGEA.EU
Napiš nám na Facebooku, Instagramu
nebo přes email – pošleme ti
registrační kód k vytvoření účtu, díky
kterému se budeš moct přihlašovat na
mezinárodní akce.

Mezinárodní
akce
EXCHANGE
Krátkodobější výjezdy fungující na
principu „„student studentovi“. Za
minimální náklady je možné poznat
cizí zemi z pohledu místních.

KONGRESY
Většinou týdenní akce plné
workshopů, přednášek, exkurzí
a poznávání kultury dané země.

VĚDECKÉ KONFERENCE

Akce na
fakultě
Geografové na cestách
Besedy s geografy

HLEDÁME NOVÉ TVÁŘE, CO
NÁM POMOHOU
S ORGANIZACÍ AKCÍ
S organizací je plno práce a proto
oceníme každého nováčka, co nám
podá pomocnou ruku.

Pubkvízy
Albertovská výzva
Tradiční středeční posezení
bowling, lasergame
a další…

Kontakty
MEZINÁRODNÍ STRÁNKY EGEA

https://egea.eu

FAKULTNÍ STRÁNKY EGEY
egea.natur.cuni.cz
INSTAGRAM
@egeapraha
@egea_europe (evropská úroveň)
FACEBOOK
@egeapraha1
@EGEA.geo (evropská úroveň)

Aktuální pozvánky na akce
najdeš na našem FB.
Sleduj nás a přidej se!

