
 

 

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. Szeretnénk biztosítani arról, hogy most már a 

lehető legjobb helyen, a legjobb kezekben vagy! Egyetemistává válásod következő nagy 

lépéseként pedig meginvitálunk a 2020-as SZIE Gólyatáborba, Gödöllőre. 

Kedves újdonsült Barátunk/Barátnénk! 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. Életed egyik 

legjobb bulija vár. Szárnyaid bontogató kis gólyaként nincs más dolgod, mint augusztus 31-én 

felrepülni Gödöllőre, a Szent István Egyetem Gödöllői Campusára. A Gólyatáborban 

megismerheted Egyetemünk fergeteges életét, jövendőbeli csoporttársaidat, tanáraidat és nem 

utolsó sorban minket, seniorokat, akik egyengetni fogjuk rögös utadat egészen addig, amíg nem 

tapsolhatunk a diplomaosztódon. Azon leszünk, hogy érezd jól magad a SZIE-n, ismerd meg 

az itteni élet minden apró mozzanatát és sikeres tanulmányaid mellett ne maradj ki a Campus 

nyújtotta lehetőségekből sem. A tábor egy kis ízelítőt tartogat számodra, ahol belekóstolhatsz a 

SZIE életébe és beszippanthatod Egyetemünk fantasztikus légkörét, valamint elengedhetetlenül 

fontos információkhoz juthatsz a zökkenőmentes félévkezdésed érdekében. 

Eddig tetszik? Minden további fontos információt a Gólyatáborral kapcsolatban, a 

szakod/évfolyamod csoportját, leendő hallgatótársaidat, seniorjaidat megtalálhatod az esemény 

hivatalos facebook oldalán: 

https://tinyurl.hu/4Cad/ 

Néhány fontos információ a táborral kapcsolatban: 

• A tábor időpontja: 2020. augusztus 31-szeptember 3. . 

• A tábor helyszíne: Szent István Egyetem – Gödöllői Campus, 2100 Páter Károly u. 1. 

• A jelentkezés határideje:  2020. augusztus 13. éfjél! 

• Néhány program (a többi meglepetés): vetélkedők, Campus-túra, csapatépítés, 

parasztolimpia, éjszakai túra, hajnalig tartó bulik, szakmai délelőtt. 

• A gólyatábor részvételi díja: 25.000 Ft, mely tartalmazza a szállás díját, az érkezés 

napján csak vacsorát, a távozás napján csak reggelit, a többi napon háromszori étkezést, 

pólót, programokon való részvételt. Az összeget a helyszíni regisztrációkor tudjátok 

befizetni készpénzben! 

Hogyan tudsz jelentkezni? 

Az alábbi linken tudsz regisztrálni:  https://tinyurl.hu/6YbM/ 

 

https://tinyurl.hu/6YbM/


 

 

Jelentkezési határidő: 

2020. augusztus 13. (vasárnap) 23:59 

A Táborban résztvevők száma korlátozott! A jelentkezéseket érkezési sorrendben bíráljuk el!  

Mit hozz magaddal a táborba: 

• szabadidőruha, sportcipő, fürdőruha, 

• valami, ami megvéd a naptól, 

• széles mosoly, jó kedv, kalandvágy (ha mégsem hoznál, ezekből Gödöllőn jó sokat lehet 

szerezni ☺), 

• hálózsákot ágyneműt nem szükséges hozni, ezt biztosítjuk ittlétetek alatt, 

• személyi iratok (személyi igazolvány, diákigazolvány, lakcím kártya, TAJ-kártya) 

• költőpénz, 

• tisztálkodási eszközök 

Kérdés esetén keress minket ezen az e-mailen: godolloigt2020@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 szeretettel! 

Baráti Üdvözlettel, 

Gödöllői Campus & Gyöngyösi Károly Róbert Campus Gólyatábor Szervezőbizottság 

 

Regisztrációs felület: Hivatalos facebook oldal: 

 

 

 


