Tlačová správa
Bratislava, 30. 06. 2016
Festival 15s filmu – Pán Festivalu má premiéru na Pohode v stánku Akademická aliancia
Staň sa Pánom Festivalu a môžeš sa stať pánom Európy

Pán Festivalu je festival krátkeho filmu Akademickej aliancie, ktorý sa uskutoční počas
multikultúrneho festivalu Pohoda od 7. do 9. 7. 2016 v Trenčíne. Založený je na interakcii
s účastníkmi Pohody a bude prebiehať najmä online – na Instagrame a Facebooku. Víťazi budú
vyhlásení 9. 7. o 14:00 h v stánku Akademickej aliancie.
Účastníkov Pohody vyzve tím Akademickej aliancie prostredníctvom FB a Instagramu, aby sa
zapojili do súťažného festivalu. Súťažné krátke filmy budú premietané počas festivalových dní na
Pohode v stánku Akademickej aliancie, ktorý nájdete v diskusnom sektore (neďaleko stánku
vydavateľstva Martinus). Svoje filmy na témy:
Láska je na Pohode,
Ráno vstanem...,
Som na Pohode a som...
natáčané na mobil v trvaní 15s môžu uploadovať cez Instagram alebo FB s hashtagom
#PanFestivalu #PanEuropy. Porota v sobotu vyberie najlepšie 3 filmy, ktoré o 14:00 h v stánku
Akademická aliancia vyhlási, odovzdá ceny víťazom a v prípade neúčasti zašle ceny poštou.
Ceny pre víťazov:
1. miesto – vybraný špecializovaný kurz na PEVŠ (herectvo, fotka, zvuk a iné)
2. miesto – mikina PEVŠ
3. miesto – tričko a šiltovka pevš
„Stánok Akademická aliancia & Akademická obývačka ponúkne účastníkom festivalu aj mnoho
ďalších zaujímavých aktivít. Okrem odborno-vzdelávacích diskusií a workshopov (psychológov M.
Madra, E. Gajdošovej, V. Hambálka, odborníka v oblasti vzdelávania R. Jűngra, známe tváre
virálnych videí Čarovného a Evelyn, personalistku A. Vančovú, fotografa T. Schillera, ekonóma L.
Durdu, informatika J. Lacka ) si u nás môžu festivaloví hostia dobiť mobil či oddýchnuť pri
kvalitnej originálnej indonézskej káve. Pre svoju lásku môžu v našej akademickej obývačke
vyrobiť originálny šperk alebo si cez zoznamku novú lásku nájsť. Kto náš stánok neobíde, dozvie
sa ako vyrobiť fotografiu kolódiovou technikou, ale aj o možnostiach štúdia na vysokých školách

Akademickej aliancie“, predstavuje program šéfka marketingu Paneurópskej vysokej školy PhDr.
Zuzana Ihnátová, PhD., a pokračuje: „Na festivale Pohoda máme ako škola premiéru.
Predstavíme na ňom členov najväčšej česko-slovenskej vzdelávacej skupiny, ktorú tvoria
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Vysoká škola podnikání a práva v Ostrave, Brne a Prahe
a Vysoká škola obchodní v Prahe. S kreatívnym tímom študentov našich fakúlt sa na Pohodu
veľmi tešíme a dúfame, že program, ktorí sme pripravili, zaujme a poteší.“
Kontakt na hovorcu:
Mgr. Jana Gemeranová
Tel: +421 917 341 742, jana.gemeranova@paneurouni.com
___________________________________________________________________________________________

Akademická aliance, a.s., (ďalej AA) je najväčšia česko-slovenská vzdelávacia skupina súkromných
vysokých škôl, pôsobiaca v ČR a SR. Jej portfólio tvoria Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Vysoká
škola podnikání a práva v Prahe, Ostrave a Brne, Vysoká školy obchodní v Prahe a ďalšie súkromné
vzdelávacie inštitúcie v Moravsko-sliezskom kraji. AA poskytuje všetky stupne vysokoškolského vzdelania
a širokou ponukou študijných programov reaguje na aktuálne potreby trhu. Na vysokých školách AA
ukončilo doteraz úspešne vzdelanie viac ako 28.000 absolventov. Predmety v dennej a externej forme sú
prednášané v slovenčine, češtine či angličtine najmä odborníkmi z praxe. Možnosť štúdia v zahraničí,
medziodborové štúdium, moderné priestory a individuálny prístup k študentom predstavujú ideálne
podmienky pre získanie kvalitného vzdelania v profesionálnom a príjemnom prostredí.

