
 
 
 
 
 

 

Kedves Leendő Hallgatótársunk! Kedves Gólya! 

Először is engedd meg, hogy gratuláljunk Neked a sikeres felvételihez! Köszönjük, hogy 

Egyetemünket választottad. Szeretnénk veled megosztani néhány hasznos információt a 

gólyatáborral és a félévkezdéssel kapcsolatban. 

 Egy új időszak kezdődik számodra, ahol számtalan új élmény vár Rád! Ebből az első a 

gólyatábor, ahol megismerkedhetsz a szaktársakkal, csapatvezetőiddel. Ehhez szeretnénk mi – a 

Szervezők – segítséget nyújtani. Hogyan is nézne ki ez a segítség? Tudjuk, hogy nagyon sok 

kérdés van most a fejedben, leginkább az lehet a legfontosabb, hogy „Milyen lehet SZIE-snek 

lenni?” Ne aggódj, mert csapatvezetőink minden kérdésedre válaszolni fognak a Gólyatábor 

alatt! Életed egyik legjobb bulija vár. (A programot a levél végén láthatod.) 

Eddig tetszik? Akkor itt megtalálod a részleteket: 

https://www.facebook.com/groups/1064431477291822 

2020. augusztus 15-19. között várunk Téged Szarvason, az Ifjúsági Táborban (5540 Szarvas, 

Erzsébet-liget). A tábor teljes költsége 28 000 forint, ha faházas férőhelyet szeretnél és 25 000 

forint, ha hozod a saját sátrad. Ez tartalmazza a szállást (5 nap, 4 éjszaka), az étkezést 

(leérkezés napján vacsora, minden más napon teljes ellátás, az utolsó napon reggeli), a 

programokra a belépőt és a külön Neked készített gólyapólót. 

Hogyan tudsz jelentkezni? 

Az alábbi linken tudsz regisztrálni: 

https://bit.ly/30zWkdI 

 

Jelentkezési határidő: 

2020. augusztus 9. (vasárnap) 23:59 

Ne késs vele, nem jó dolog az utolsók között lenni! 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1064431477291822
https://bit.ly/30zWkdI?fbclid=IwAR2ZnLoD6pHFbkP6Nec0_lRb12vyZkeZVxEB88DwV_BDwkgCXQOO_qLzeQY


 
 
 
 
 

 

Mikor és hol kell befizetned a tábor költségeit? 

A tábort befizetni a bejelentkezés után tudod megtenni utalással. Miután jelentkeztél a megadott 

linken küldünk egy e-mailt (a jelentkezésben megadott e-mail címre), hogy hova kell utalnod 

pénzt és mit írj a közleménybe. A jelentkezés feltétele a tábordíj befizetése.  

Hogyan jutsz el a táborba? 

A tábor első napján (augusztus 15.) reggel a Keleti pályaudvaron fogunk találkozni és közösen 

szállunk vonatra Szarvas felé. A jegyek megvételéről mindenkinek MAGÁNAK kell 

gondoskodnia  (ehhez segédletet a facebook csoportban találtok). A vonaton már elkezdődik az 

ismerkedés, majd a szarvasi vasútállomásra érve közösen sétálunk a táborhelyszínére.  

Mit hozz magaddal? 

● fürdőruhát, naptejet, törölközőt, TAJ-kártyát, diákigazolványt, 

● játszósruhát, papucsot, 

● szúnyogriasztót, 

● még több játszósruhát és személyi igazolványt, na meg egy kis lakcím kártyát, 

● tisztálkodási szereket, telefon töltőt, 

● a jókedved ☺  

Tervezett program: 

 

 



 
 
 
 
 

 

Gólyatáborral kapcsolatban itt tudsz érdeklődni: 

Lukács Mátyás, főszervező: 06-30-825-7039 

budaicampusgt@gmail.com 

Reméljük, sikerült meggyőznünk, hogy velünk tarts ebben a hatalmas buliban! Jelentkezz 

gyorsan, hiszen a helyek száma korlátozott, nem szeretnénk, ha pont Te maradnál le életed 

legjobb élményéről! 

Várunk sok szeretettel! 

Baráti Üdvözlettel, 

Budai Campus Gólyatábor Szervezőbizottság 
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