BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI KÉPVISELET

Kedves Gólya!
Szeretnénk gratulálni, hogy sikerrel vetted az akadályt és bekerültél a
BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karára! Egyetemi karriered egyik
legvidámabb állomása következik most, ami nem más, mint a Gólyatábor, ahol
megismerkedhetsz leendő évfolyamtársaiddal és felkészülhetsz az előtted álló
félévek nehézségeire. Az alábbiakban röviden ismertetjük a Gólyatábor
paramétereit:
- a tábor időpontja: 2015. augusztus 17-20.
- a tábor helyszíne: BME Ifjúsági Tábor, Balatonlelle

Mivel az ország minden részéről érkeznek társaid, és a
férőhelyek száma limitált, ezért siess a jelentkezéssel!
A részvételi díj 21 000 Ft. Ez az összeg fedezi a szállást, az étkezéseket, a
gólyatáboros póló árát, valamint a programok költségeit. A gólyatábori
részvételi díját átutalással tudod befizetni a vbk.bmegolya.hu weboldalon.
Fontos kellékek, amelyek jól jöhetnek a tábor alatt:
- fürdőruha, ugyanis a Balaton partján állomásozunk
- játszós ruha, papucs, tornacipő
- meleg ruha rossz idő esetére (reméljük nem lesz)
- naptej/napolaj, esetleg szúnyogriasztó spray
A táborba leutazást mindenkinek egyénileg kell megoldania (célszerű vonattal),
a tábor Balatonlelle-felső állomás mellett található. De az se gond, ha
Balatonlelle állomásra érkezel, onnan szervezők fognak a tábor felé irányítani. A
megérkezést mindenki augusztus 17-én 11:00 és 13:00 között időzítse. A
hazaút augusztus 20-án lesz. Érdemes mindenkinek retúrjegyet vásárolnia,
hogy hazaútnál a jegyvásárlás miatt ne legyen fennakadás. Ha bárki ettől eltérő
időben kíván a helyszínre érkezni, azt mindenképp a főszervező felé jelezzétek
e-mailben vagy telefonon.
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Ha kedvet kaptál és szeretnél jelentkezni, akkor a http://vbk.bmegolya.hu/
internetes oldalon található jelentkezési felületen az adataid megadásával teheted
meg. Mivel a Felvételi eredmények és a Gólyatábor kezdete között elég kevés az
idő, és a tábor létszáma korlátozott, kérlek, jelentkezz minél hamarabb!
A honlapon való regisztráció során a Tájékoztató és üzletszabályzat mellett
található a tábor Házirendje. Ezt kérlek, alaposan olvasd át, ugyanis a helyszíni
regisztrációnál aláírásoddal kell igazolnod, hogy tudomásul vetted, és betartod.
A táborról további információkat a http://vegyeszhk.hu/ oldalon a Gólyáknak fül
alatt találhattok majd, illetve a Hallgatói Képviselet facebook oldalán a
jelentkezés lezárultával készül majd egy külön esemény, ahol végig követhetitek
a szervezés lépéseit, fontos információkat is megosztunk majd veletek, illetve
akár itt is kérdezhettek minket bármilyen felmerülő kérdés vagy probléma
esetén.
A végső jelentkezési határidő: augusztus 10. (hétfő) 12:00
További információért keress bátran!
főszervező: Orosz Gréta
telefon: +36 20 283 8122
e-mail: orosz.greta@vegyeszhk.hu

Budapest, 2015.08.01.
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