
Vážení a milí členové UPP, 

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční vánoční večírek Unie podnikových právníků

v netradičním pojetí. Covid situace nám bohužel neumožňuje se sejít osobně, ale 

nebrání nám se sejít a pozvednout číši alespoň virtuálně. 

Datum: 15.12.2020 

Čas: 18: 00

Kde: UPP MS Teams

Dress code: vánoční 

Na co se můžete těšit: kvíz, kulturní okénka, vyhlášení vítězů fotosoutěže a mnoho dalšího

S sebou, resp. při sobě (doporučení, nikoliv podmínka): vánoční náladu, skleničku na přípitek 

(ideálně plnou), mobil pro zapojení do fotosoutěže a „přítele na telefonu“ pro účely zajištění 

správných odpovědí na kvízové otázky a účasti na „společné“ fotografii 

Pochlubte se před konáním vánočního večírku nebo v jeho průběhu fotografií, jak jste se na UPP

vánoční večírek oblékli a splnili dress code a my v průběhu večírku Vaši fotografii nasdílíme a na

závěr se pokusíme ze všech zaslaných fotografií vytvořit „společnou“ vánoční fotografii.

LinkedIn

1.„Společná“ vánoční fotografie aneb „Ukaž kuráž“ 

Detail programu:
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2. Foto soutěž na téma „Vánoce“

Soutěž, na jejíž vítěze na prvních třech místech čeká hodnotná odměna, má podtitul „Vánoce“, a

má jednoduchá pravidla: nechte se inspirovat vánoční atmosférou na adventních trzích či ve

vyzdobených nákupních centrech a pošlete nám před konáním vánočního večírku, tedy

nejpozději do 9.12.2020 ideálně vtipné (není podmínkou) momentky.

Vánoce jsou sice svátky klidu a pohody, ale bez trochy adrenalinu, by to prostě nebylo ono.

Během večera si proto také otestujeme naše závity v historicko-právně-geografickém kvízu. Podle

počtu účastníků budete rozděleni do několika týmů s tím, že každý účastník bude hlasovat za

sebe a úspěch týmu tak závisí na výsledcích každého jednotlivce.

3. Vědomostní kvíz

Pro zvýšení atraktivity a očekávání od večera nebudeme sdělovat více podrobností. 

4. Kulturní okénka

RSVP do 9.12.2020 na info@uppcr.cz

Slunce v duši Váš organizační štáb

PS: Pro všechny zaslané fotografie platí, že jejich vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním v rámci vánočního večírku a na

sociálních sítích (LinkedIn, web UPP), tudíž si dejte pozor, co budete fotit. Všechny fotografie budeme zveřejnovat v

průběhu vánočního večírku a tři nejvtipnější / nejpovedenější fotografie vybere nezávislá porota. Účast je dobrovolná,

ale budeme rádi za co nejhojnější účast, protože na takový večírek budeme všichni dlouho vzpomínat.
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