
 
 
 
 
 
 

 

Kedves Leendő Hallgatótársunk! Kedves Gólya! 

Először is engedd meg, hogy gratuláljunk Neked a sikeres felvételihez a Szent István Egyetem 

Kaposvári Campusára! 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. 

Eddig tetszik? Akkor itt megtalálod a részleteket: 

AZ RRMK gólyatábor facebook csoport linkje:  

https://bit.ly/32LK2BE 

Az AKK-PK-GTK gólyatábor facebook esemény linkje:  

https://bit.ly/2ZQC3Bo  

2020. augusztus 31-szeptember 4-e között vár az RRMK és szeptember 1-4. között az 

AKK-PK-GTK Téged a Szent István Egyetem Kaposvári Campusán. A tábor teljes költsége 

15 000 forint, ez tartalmazza a szállást, az étkezést (leérkezés napján vacsora, a többi napon 

teljes ellátás), a programokra a belépőt és a külön Neked készített gólyapólót. Ha Rippl-Rónai 

Művészeti Karos hallgató vagy, akkor görgess lejjebb a gólyatáborod programjaiért.  

Ha bármiféle ételintolerancia érzékenységed van, akkor kérlek, jelezd felénk és csatold az 

orvosi dokumentumot (PDF vagy JPG formátumba) a kaposvari.campus.hok@gmail.com     

e-mail címre.  

Az AKK-PK-GTK gólyatábor programja:  

2020.szeptember 1-én (kedd):  

 11:00-14:00 Regisztráció: Számítunk a megjelenésedre, ahol kedvesebbnél kedvesebb 

kollégáink fognak regisztrálni Titeket a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Új 

Kollégiumában (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.).  Az egyetem a város szélén 

található, ahova helyi járattal lehet kijutni, a menetrendről itt tájékozódhatsz: 

http://kaposbusz.hu/index.php?pg=2  

Az egyetem kapujához érve hallgatótársaitok már várni fognak Titeket.  

https://bit.ly/32LK2BE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ZQC3Bo%3Ffbclid%3DIwAR1D3CQHRan_6OakZVS9v0KnGmpuZJpN4vbCcOBZqh6Vay_r0uZW9ktDlec&h=AT2Q2aqDarhuyeHDRC3Dl1Qz7EW_i5GB40bBl2KgYgoIl8DyIYsUDWXpt3YJsweKQpZ36SWTfUAnpoVMGhdZoAjcBEQE_HsvAupMZ1Tj1O9k1xtTEfQhCdXoJznX8k_bplRCVQ
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 15:00-kor Campus főigazgató köszöntővel folytatódik a program, ahol mint a Szent 

István Egyetem leendő hallgatóját tájékoztatni fognak az egyetem által kínált kivételes 

lehetőségekről.  

 15:30-kor Csoportok beosztása, általános tájékoztató,   itt alakulnak meg a csoportok 

amelyek a továbbiakban közös munkával küzdenek azért, hogy elhódíthassák a verseny 

fődíját. A csapatok megalakulása után az első próbatétellel indul a programsorozat: 

„Ismerd meg egyetemünket verseny” ad kiváló lehetőséget a campus megismerésére 

és a pontok gyűjtésére, ami fontos lesz. 

 20:00-tól: Vacsora a campus éttermében. Dresscode, mint az egész GT folyamán az 

alkalomhoz illő GT-s egyenpóló. 

 22:00-tól: Vállalati Party  az egyetem épületében, amelyet a készséges csoportvezetők 

fognak megmutatni. 

 

            2020. szeptember 2. (szerda): 

 8:00-10.00 Beiratkozás: Vállalati party fáradalmai ellenére reggel a közösen 

megkezdett munka folytatódik. Festői szépségű campusunkon az autók zajától távol, 

fennáll a nyugodt délelőtti alvás lehetősége, de sajnos a program ütemezett és szigorú 

rendje alapján, a bársonyos hangú csoportvezetők Téged, mint a projekt fontos 

szereplőjét talpra kell hogy állítsák. Kizárólag szakmai okokra vezethető vissza ez a 

tevékenység, hiszen ezen délelőtt folyamán talán a leghivatalosabb munkakör 

következik a BEIRATKOZÁS A TANULMÁNYI OSZTÁLYON. Lehetőség nyílik, 

hogy hivatalosan is az egyetem hallgatójává válj! A beiratkozáshoz szükséges 

dokumentumokat hozzátok magatokkal.  

 12:00-tól Ebédszünet: mindenkit vár a Menza Étterem menüje! 

 13:30-tól: Szervezett Utazás Bőszénfára, ahol  nem a Booking sem a Trivago 

munkatársai intézik a csodás nyaralással felérő út részleteit, viszont annál fordulatosabb 

és izgalmasabb feladatokkal tarkított délutánt tölthetünk el a személyzet minden igényt 

kielégítő sorversenyein. Kérjük, ide sportosan öltözz! 

 21:00-tól: A sorverseny (közjegyző által ellenőrzött) eredményhirdetése után Bodó 

Péter közreműködésével egy igazi hajnalig tartó vidéki turizmust jól bemutató 

dzsemboriban lehet része. Buszon visszautazásra óránként lehetőség nyílik (meleg 

ruhát hozzatok magatokkal, didergésért nem áll módunkban felelősséget vállalni).  

 

2020. szeptember 3. (Csütörtök) 

 Természetesen erre a napra sem szükséges ébresztőt állítanod, erről a GT alatt teljes 

mértékben gondoskodunk! 

 9:00-tól 13:00-ig Városismereti verseny keretein belül a Ti csapatotok újabb próbán 

mutathatja meg a tudását, illetve csapatszellemét. Itt az utolsó erőtartalékok is 

szükségesek lehetnek a cél elérése érdekében. Somogyország fővárosában folytatódik 

kalandos utatok, ahol a város számos pontján mérjük fel tudásotokat.  



 
 
 
 
 
 

 13:00-tól  Ebédszünet terelheti el figyelmeteket a napi programról, amelyre a város 

szívében kerül sor. 

 14:00-tól 3D-ben lehet megtekinteni a bikinis fürdőruhás Instagram sztorikat, erre a 

Kaposvári Virágfürdő ad lehetőséget. Abban az esetben, ha a nyár folyamán nem érte 

még napfény a tested, ezt a próbát megelőzően szíveskedj napozni, illetve felkeresni 

egy szoláriumot a strandon tartózkodó személyek retinája védelmében. 

 20:00: A záró vacsora kezdődik, ahol a verseny eredményének (közjegyző 

jelenlétében) kihirdetése is megtörténik. A sikeres teljesítés esetén járó főnyeremény az 

apró betűs részben olvasható. 

 22:00-tól Vállalati Party  az egyetem épületében amelyet a készséges csoportvezetők 

meg fognak Önnek mutatni. A Dresscode elhanyagolható. 

2020. szeptember 4. (Péntek): 

 9:00-tól  Sajnálattal közli a GT szervezőbizottsága, hogy utoljára kelhetsz a Reggeli 

Ébresztőre, majd a program végét jelző harang felszólalására. 

 

Az AAK-PK-GTK gólyatáborral kapcsolatban itt tudsz érdeklődni: 

Dencs Balázs: 06 30 183 9404  

kaposvari.campus.hok@gmail.com 

 

AZ RRMK gólyatábor programja:  

Augusztus 31-én (hétfő) 9.00-13.00 között tudtok regisztrálni Kaffka Margit Kollégiumban 

(7400 Kaposvár Bajcsay-Zsilinszky u. 10.). 

Aug. 31. hétfő:  

09:00 - 13:00 Berepülés (Kaffka Margit Kollégium)  

13:00 - 16:00 Fészekrakás  

16:00 - 17:00 Campus Főigazgatói és Dékáni köszöntő  

19:00 - 20:00 Vacsoraidő  

20:00 - 22:00 Vetélkedő sorozat  

22:00 -  Buli  

  

Szept. 01. kedd:  

09:00 - 10:00 Ébresztő  

10:00 - 12:00 Beiratkozás  

12:00 - 13:00 Ebéd  

14:00 - 18:00 Délutáni kalamajka  

19:00 - 20:00 Vacsora  

20:00 - 22:00 Purgatórium  

22:00 - Buli 
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Szept. 02. szerda:  

9:00 - 10:00 Ébresztő  

10:00 - 12:00 Tájékoztató a hallgatói szervezetekről  

12:00 - 13:00 Ebéd  

13:00 - Bőszénfai vetélkedősorozat  

19:00 - 20:00 Vacsora Bőszénfán  

22:00 - Buli Bőszénfán  

 

Szept. 03. csütörtök:  

08:30 - 09:00 Ébresztő  

09:30 - 12:00 Városi teljesítmény túra.  

12:00 - 13:00 Ebéd  

14:00 - Virág fürdő  

19:00 - 20:00 Vacsora  

20:00 - 23:00 A csapatok műsora, eredményhirdetés  

23:00 - Buli  

 

Az RRMK gólyatáborral kapcsolatban itt tudsz érdeklődni: 

Molnár Dániel: 06 30 873 8226 

kaposvari.campus.hok@gmail.com 

 

 

Tanévnyitó ünnepség: 

Szeptember 4-én (pénteken) 10 órakor kerül megrendezésre a campuson. Ide szeretnénk 

invitálni mindenkit. 

 

Hogyan tudsz jelentkezni? 

Az alábbi linken tudsz regisztrálni: 

https://bit.ly/3ho0Oe8 

 

Jelentkezési határidő: 

2020.08.16. (vasárnap) 23.59 

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

Mikor és hol kell befizetned a tábor költségeit? 

A gólyatábor költsége 15.000 Ft, amelyet a regisztrációnál készpénzben kell majd befizetni.  
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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! 

A programváltozás jogát fenntartjuk!  

Várunk sok szeretettel! 

Baráti Üdvözlettel, 

Kaposvári Campus Gólyatábor Szervezőbizottság 

 

 


