
VSTUP DO KLUBU ABSOLVENTŮ UP 

 

VYSTAVENÍ KARTY ABSOLVENTA 
 

 

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,  

velmi nás těší Váš zájem vstoupit do Klubu absolventů. Registrace do klubu Vám zajistí nejen aktuální 

informace o dění na univerzitě, ale také pravidelné pozvánky na nejrůznější odborné, kulturní a 

společenské akce.  Zároveň je možné si zažádat o Kartu absolventa a získat tak celou řadu slev a 

výhod na univerzitní půdě i ve městě. Registrace do Klubu absolventů není podmíněna žádostí o 

vystavení Karty absolventa (o kartu si zažádejte pouze v případě, že opravdu hodláte využívat 

benefity pro absolventy). 

 

V případě Vašeho zájmu si Vám dovolujeme zaslat pokyny k registraci do Klubu absolventů a k žádosti 

o Kartu absolventa.  

 

Pokud si budete chtít Kartu absolventa vyzvednout již při registraci v den konání Zlaté promoce (6. – 

9. 2019), prosíme, abyste se registrovali nejpozději do (2. 9. 2019), abychom mohli zaručit její 

vystavení.  

 

Děkujeme za pochopení.  

 

 

POKYNY K REGISTRACI 

Do Klubu absolventů je možné se zaregistrovat:  

 

1) Elektronicky na webu  

Registraci do Klubu absolventů naleznete na webové stránce: http://absolventi.upol.cz/registrace-1 

 

2) Poštou  

Prostřednictvím přiloženého formuláře „Žádost o vystavení Karty absolventa“ odeslaného na adresu:

     

   Univerzita Palackého v Olomouci 

PhDr. Eva Blažková 

Biskupské náměstí 1 

771 11 Olomouc 

 

3) V den konání Zlaté promoce 6. 9. 2019 

Bez nároku na okamžité vyzvednutí Karty absolventa (ta by Vám v případě zájmu byla vystavena do 

konce září 2019). 

   

    

V případě jakýchkoliv komplikací, kontaktujte prosím oddělení pro vztahy s absolventy (tel.: 585 631 

125, 585 631 157, e-mail: absolvent@upol.cz).      

http://absolventi.upol.cz/registrace-1


  

 

 

POKYNY K VYSTAVENÍ KARTY ABSOLVENTA 

O Kartu absolventa je možné si zažádat:  

 

1) Elektronicky  

Vyplněním digitálního formuláře „Žádost o vystavení Karty absolventa“ na portále absolventů UP  

http://absolventi.upol.cz/karta-1. Pro vystavení Karty je nezbytná fotografie (formát JPG, rozměr 35 x 

45 mm, velikost max. 5MB, splňující formální požadavky na fotografie občanských průkazů). 

 

2) Poštou   

Prostřednictvím přiloženého formuláře „Žádost o vystavení Karty absolventa“ na adresu: 

 

Univerzita Palackého v Olomouci 

PhDr. Eva Blažková 

Biskupské náměstí 1 

771 11 Olomouc 

 

3) Předáním vyplněného formuláře „Žádost o vystavení Karty absolventa“ v den konání Zlaté 

promoce  

Bez nároku na okamžité vyzvednutí Karty absolventa (ta by Vám v případě zájmu byla vystavena do 

konce září 2019). 

 

 

http://absolventi.upol.cz/karta-1

