Студентське життя

Студентський профком Львівського державного університету фізичної культури імені
Івана Боберського з усіх сил старається зробити студентське життя трішки цікавішим
та яскравішим. Ми кожен раз розробляємо нові проекти, щоб підняти настрій
студентам, показати, що навчальний процес це не тільки розумова діяльність, а й
креативний та веселий світ. Ми стараємося приділити увагу кожному та врахувати
ідеї,потреби та бажання усіх студентів. До нас звертаються стосовно різних питань, як
матеріальних так і духовних. Якщо є студенти у яких сталися критичні ситуації в
житті, такі як, травми, втрати близьких, або навіть звичайні скрутні матеріальні
становища, ми стараємося вислухати, підтримати та допомогти по можливості
кожному. 1 червня у день захисту дітей ми провели благодійну акцію"подаруй дитині
більше щастя", а саме відвідали дитбудинок та трішки ощасливили маленькі, крихітні
сердечка. Ми привезли їм багато різноманітних подарунків,додали промінчик щастя у
їхні віконечка. Таким чином показали студентам, шо потрібно завжди думати та
піклуватися про тих, хто цього так сильно потребує.

Провели велике дійство, а саме міс ЛДУФК, до якого ми готувалися довгі два місяці.
Це були пошуки модельного агентства,у якому дівчата навчалися дефіле, школа
танцю, де навчали елементам народного та сучасного танцю. Також було задіяно
багато професійних людей, для того, щоб дійство пройшло на найвищому рівні, а саме
відеооператор, який змонтував проморолик, фотограф допоміг дівчатам висвітлити
їхні кращі сторони на фото, перукарі ,візажисти, дизайнери та багато інших людей
доклали безліч зусиль задля створення чогось незвичайного. Ми хотіли, в першу
чергу, створити велику дружню команду, не так між нами, членами профкому, а усіма
студентами університету, і нам це вдалося.На міс Лдуфк була велика кількість
студентів, які гарно провели час, підтримували свою улюбленицю серед конкурсанток
та самі конкурсантки стали для нас маленькою другою сімєю.

Ще безліч різних заходів було здійснено, як на день валентина, так на день Миколая, 8
березня. Ми завжди стараємося зробити приємність усім. Навіть якщо це тюльпанчик,
чи декілька цукерок, це маленькі дрібнички, які створюють велику радість.

