
 
 
 
 
 
 
 

Kedves Leendő Hallgatótársunk! Kedves Bulek! 

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

Egyetemünket választottad. Szeretnénk veled megosztani néhány hasznos információt a 

bulektáborral 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: 

https://www.facebook.com/groups/3163447710402841/ 

2020.szeptember 2-5. között várunk Téged a Georgikon Campusán, a Pethe Ferenc 

Kollégiumban (11:00-ig érkezz meg a táborba). A tábor teljes költsége 13.500 forint, ez 

tartalmazza a szállást (4 nap, 3 éjszaka), az étkezést (leérkezés napján vacsora, minden más napon 

teljes ellátás), a programokra a belépőt és a külön Neked készített gólyapólót. 

Hogyan tudsz jelentkezni? 

Az alábbi linken tudsz regisztrálni:  

https://bit.ly/3eRHcxl 

Jelentkezési határidő: 

2020.08.23. (vasárnap) 23:59 

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

Mikor és hol kell befizetned a tábor költségeit? 

A regisztrációt követően kérnénk meg, hogy minél előbb átutalással fizesd be a részvételi díjat a 

Georgikon Hallgatói Egyesület számlájára (11749039-25205350-00000000) 
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Hogyan jutsz el a táborba? 

A kollégium pontos címe: 8360, Keszthely, Festetics György út 5. 

Tömegközlekedéssel érkezőknek egy kis segítség az útvonallal kapcsolatban: 

Buszpályaudvar-Mártírok útja-Kossuth Lajos u.-Festetics György út 

Mit hozz magaddal? 

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

● játszósruhát, papucsot, ágyneműt, 

● zseblámpát, szúnyogriasztót, 

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

● tisztálkodási szereket, ne bízzunk mindent a Balatonra, 

● a kedvenc hangszeredet, amennyiben van ilyen, 

● a kedvenc italodból pár cseppet, 

● és persze egy kis alap jókedvet, nyitottságot, lazaságot, hiszen kikapcsolódni és bulizni 

jössz 

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! 

Gólyatáborral kapcsolatban itt tudsz érdeklődni: 

Bán Gergő                                                                  Papp Kristóf  

Telefon: +36 30 480 8286                                         Telefon: +36 30 678 0660 

KGC HÖK e-mail címünk:  georgikonhok@gmail.com 

Várunk sok szeretettel! 

Baráti Üdvözlettel, 

Keszthelyi Georgikon Campus Gólyatábor Szervezőbizottság 
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