Kedves Kis-gólya!
Szeretnénk gratulálni Neked, hogy sikeresen felvételt nyertél a Soproni Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Karának meghirdetett szakjainak valamelyikére.
Most, hogy megtudtad, a világ legjobb egyetemének legjobb karán, a BPK-n tanulhatsz, eljött
az ideje, hogy pár napra kiszakadj a hétköznapok megszokott ritmusából, és részt vegyél a
Gólyatáborban, hogy még az egyetemi napokat megelőzve megismerhesd társaidat, és akár
életre szóló, új barátságokat köthess. Ez a tábor egy utolsó pihentető kikapcsolódási lehetőséget
kínál a szeptemberi napok előtt, továbbá itt rengeteg hasznos tanáccsal szolgálhatunk, amik
megkönnyítik az amúgy is eseménydús első egyetemi napjaidat. Ezek mellett az idő kellemes
eltöltéséről is gondoskodunk játékos programokkal.
Van néhány fontos dolog, amit Neked, leendő kis-gólyának, el kell mondanunk a táborral
kapcsolatban:
Időpont, helyszín:
2017. aug. 28-szept.1
9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.
Gólyatábori jelentkezésed módja:
A gólyatábori jelentkezésed hivatalossá akkor válik, ha legkésőbb augusztus 18-ig megkapjuk
leveledet a golyatabor2017bpk@gmail.com e-mail címre.
Az e-mailben, kérjük tüntesd fel:
•adataidat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, Neptun-kód )
•pólóméreted
•ha bármilyen allergiád, gyógyszerérzékenységed van
•kérsz-e kollégiumi elhelyezést a gólyatábor ideje alatt
Költségek:
A tábor részvételi díja: 20.000Ft. (az összeg tartalmazza a szállást 4 éjszakára, és az étkezést
illetve

a

programokat),

melyet
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kar
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keresztül

tudsz

befizetni.

https://kar.nyme.hu/karuj/
Étkezés:
Napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora) biztosítunk aug.29, 30, 31 -én, továbbá első
nap, augusztus 28-án vacsora, utolsó nap, szeptember 1-én reggeli is lesz.

Érkezés:
A regisztrációra augusztus 28.-án, 9:00 – 11:00 óra között kerül sor. Megkérnénk Titeket, hogy
jó egyetemista lévén ne késsetek el, mert ezt követően hivatalosan is megkezdődik a tábor és
érdekesebbnél érdekesebb programok várnak rátok, amiről Ti magatok se szeretnétek
lemaradni!
Mit hozz magaddal?
Néhány dologra mindenképpen szükséged lesz a hét folyamán, melyek a következők:
•személyes iratok (személyigazolvány, lakcímkártya, OM-azonosító, TAJ kártya, adókártya,
bankszámlaszám);
•érettségi bizonyítvány, középiskolai bizonyítvány, ha van: nyelvvizsga bizonyítvány, OKJ-s
képesítés, ECDL bizonyítvány;
•2 db igazolványkép.
Ezen kívül hozz magaddal:
•szúnyog- és kullancs riasztót, esőkabátot és vízálló cipőt, fürdőruhát
•jegyzetfüzetet, tollat,
•evőeszközt, bögrét,
•ágyneműt vagy hálózsákot, higiéniai felszerelésedet
(fogkefe, fogkrém, szappan, törölköző, strandpapucs stb.)
•költőpénzt
•a JELMEZEDET! (jelentkezés után bővebb információ)
•jókedvet, vidámságot, boldogságot.
A jelentkezőket a megadott e-mail címen értesítjük majd a sikeres jelentkezésről. Ne habozz,
jelentkezz minél előbb!
Ha még mindig lennének kérdéseid, ne habozz írni a golyatabor2017bpk@gmail.com e-mail
címre vagy hívj minket, szívesen megválaszoljuk kérdéseidet!
Sipos Karola Anna: +36 70 432 2297 HÖK elnök
Németh Barbara: +36 30 2118895HÖK alelnök

