Beste promovendi,
Eindelijk is het zover en kijken we samen met jullie uit naar een mooie viering en Plechtige Proclamatie.
We geven hierbij graag nog een aantal praktische richtlijnen mee voor zondag 24/04/2022.
1. Er zijn twee sessies:
- Studeerde u af in 2019-2020 dan start uw sessie om 09.30 (drankjes vanaf 11.30 uur)
- Studeerde u af in 2020-2021 dan start uw sessie om 14.00 (drankjes vanaf 16.00 uur)
Een sessie zal ongeveer 1,5 à 2 uur duren. Het is enkel mogelijk om aan te sluiten bij de sessie van uw
afstudeerjaar.
Kom op tijd, het afhalen van de toga’s kan nog wat vertraging geven. De deuren openen 1 uur voor
aanvangstijd.
Inschrijven gebeurt via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/fweproclamaties.
Schrijf a.u.b. in tegen TEN LAATSTE 18/04/2022 om 12.00 uur.
2. Voor de organisatie worden de maatregelen toegepast zoals op dat moment aangewezen volgens de
'COVID-barometer'. Ook voor wat betreft de mondmaskerplicht passen we ons aan de maatregelen aan
die dan in voege zijn. Hoewel in code “oranje” een mondmasker niet verplicht is, raden wij aan er één te
dragen.
3. Naast de promovendus/promovenda die geproclameerd wordt, mogen er drie genodigden aanwezig zijn.
Of u alleen komt, of met gasten, dat geeft u aan via de inschrijvingslink. De naam van uw gasten hoeven we
niet te weten, maar wel het aantal.
4. Om het UFO te betreden neemt u (enkel) de ingang kant Sint-Pietersplein, dit is aan de rechter zijkant van
het gebouw als u voor het gebouw staat.
5. Jassen en accessoires worden niet aangenomen door onze medewerkers; de gasten moeten jassen en
andere zelf weghangen op de voorziene plaats.
6. Tijdens de plechtigheid is het voor de geproclameerde aan te raden om een toga te dragen. De toga's
worden uitgeleend en kan u vanaf een uur voor de aanvang van de plechtigheid ophalen aan de
uitleenbalie. De bijhorende baretten worden geschonken en mag u na de plechtigheid houden. De toga’s
brengt u na de plechtigheid terug, waarna u nog een leuke attentie aangeboden krijgt.
7. Hosts en hostessen in de foyer en de zaal maken u en uw gasten wegwijs. Gelieve hun richtlijnen te volgen.
8. Er is in de buurt goede parkeermogelijkheid, o.a.: Parking Zuid
9. Wij bieden u na afloop van de ceremonie een drankje aan.
Mag ik jullie vragen deze praktische richtlijnen goed op te volgen en uw gasten eveneens in te lichten, zodat de
proclamatie vlot kan verlopen. We zullen ons uiterste best doen om er voor jullie een mooie herinnering van
te maken!
We kijken er naar uit jullie allen te ontmoeten!
Isabel Van Driessche
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