Beste aankomend student Technische Geneeskunde,
Waarschijnlijk heb je al van alles gehoord over de introductieperiode van de Universiteit
Twente: de Kick-In. Dit zijn negen dagen met de mooiste feesten en leukste activiteiten met
de gezelligste mensen in Enschede! Maar vooral ook negen dagen waarin jij je aankomende
medestudenten zal leren kennen en je eerste vrienden zult maken voor je studententijd (en
daarna).
Tijdens de Kick-In zullen er drie dagen zijn om te zorgen dat dit laatste nog beter gebeurd.
Namelijk tijdens het introductiekamp wat georganiseerd wordt door S.V. Paradoks, de
studievereniging voor Technische Geneeskunde en Biomedische Technologie. Dit kamp zal
er voor zorgen dat je een groot deel van de studenten leert kennen met wie jij in de
collegezaal komt te zitten. Hierdoor zal er meteen een gezellige en vertrouwde sfeer hangen
zodra het collegejaar echt begint. Naast blijvende vriendschappen levert het introductiekamp
vaak ook mooie verhalen op waar je later nog aan terug zal denken.
Hoe dit mooie kamp er precies uit gaat zien houden we nog even geheim! Maar we
garanderen je dat die drie dagen vol gepland staan met de allerleukste activiteiten en feesten!
De kosten voor dit kamp zullen €45, - zijn. Voor dit bedrag regelen wij een verblijf op een
(privé-)evenemententerrein, twee overnachtingen en heerlijk eten gedurende het hele kamp!
Helaas zullen de drankjes niet inbegrepen zijn. Maar natuurlijk worden ze wel tegen een
studentenprijs aangeboden (dus veel goedkoper dan de meesten gewend zijn!)
Hierbij nog even alle belangrijke informatie onder elkaar:
Wat: een onvergetelijk Paradoks Kick-In Kamp, met alle eerstejaars TG en BMT
studenten
Wanneer: maandag 29 augustus tot en met donderdag 31 augustus 2016
Kosten: €45, Er zal nog een brief komen met aanvullende informatie wat betreft benodigdheden en
aanvangstijden.
Dus wil jij vast een goede basis leggen voor vriendschappen en drie onvergetelijke dagen
hebben? Schrijf je dan nu in op www.kick-in.nl! Heb je nog vragen, mail die dan gerust naar:
pkic2016@paradoks.utwente.nl
Dit kamp zal behoren tot de mooiste drie dagen van je Kick-In, mis het dus zeker niet!
Tot in augustus!
Groetjes,
De Paradoks Kick-In commissie:
Ellen, Femke, Hein, Lennard, Marit en Rens

