Hvad er Odense Elite College?

Odense Elite College er et bofællesskab for unge
talentfulde udøvere under uddannelse eller i arbejde i Odense Kommune. Vores vigtigste formål er at
fremme og understøtte talentfulde unge på talentog eliteniveau inden for sport, kunst og kultur, med
særligt fokus på at sikre boligtilbud med sund kost
og voksenstøtte i det daglige.
Odense Elite College samarbejder med en lang række eliteklubber, kulturinstitioner og uddannelsesinstitutioner i Odense. Du finder dem på vores hjemmeside.

Hvor bor vi?

Via vores samarbejdspartner Syddansk Erhvervsskole holder vi til på Erhvervskollegiet SDE på Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ. Vi åbnede OEC
for de første udøvere i august 2019, og råder over 17
pladser i sæsonen 2020/21. Udøverne kommer fra 7
forskellige sports- og kulturgrene. Med vores egen
etage har udøverne rig mulighed for socialt samvær,
da de bor dør om dør. På etagen kan udøverne mødes
i fællesrummet hvor der er tilhørende køkken.

Odense Elite College tilbyder:

• Nye og møblerede kollegieværelser på Erhvervskollegiet SDE
• Ernæringsrigtig kost

• Rådgivende collegeleder
• Pædagogisk opsyn 24/7

• Tøjpakke fra Sport Direct

• Fri træning i fitnesscenteret SATS

• Koordineret samarbejde mellem uddannelse og sport/kultur
• Arrangementer og oplevelser i Odense
• Elitesportsrelaterede workshops
• Et stærkt fællesskab

Vores partnere:

Praktisk information

Huslejepriser:
Huslejen for et enkeltværelse er pr. måned
4700,- kr. og inkluderer, udover husleje, kost, el,
vand, varme og internet.

OEC-medlemskab

Som medlem af Odense Elite College betaler du et
årligt kontingent på 1500,- kr.

Ansøgning og optagelse

Vi har løbende ansøgning til Odense Elite College og kan behandle din ansøgning fra dag til dag.
Ansøgning sker via vores ansøgningsblanket på
www.odenseelitecollege.dk Eller ved at ringe på
+45 28 57 17 02. Du er også velkommen til at lade
din klub/forening kontakte os ifbm. ansøgning.

Kontakt:
Jesper Sandberg
Collegeleder
+45 28 57 17 02
info@odenseelitecollege.dk
www.odenseelitecollege.dk
www.facebook.com/Odenseelitecollege

ET ELITECOLLEGE FOR UNGE
TALENTFULDE UDØVERE

