Kedves Gólya!
Sajnálattal közöljük, hogy idén nem sikerült bekerülnöd azok táborába, akiket nem vettek fel a BME Gépészmérnöki
Karára.  Így viszont bekerülhetsz azok népes és vidám táborába, akik eljönnek a méltán nagyhírű gépész

GÓLYATÁBORBA.

Mi, Seniorok, felsőbb évesekből álló kis csapat vagyunk, sok egyéb mellett mi szervezzük e
feledhetetlen emlékeket ígérő Gólyatábort is, amelyre ezennel szeretettel meghívunk! Hitvallásunkból és a közismerten velünk
született empátiánkból adódóan tökéletesen átérezzük azt a mérhetetlen, örömteli bánatot, amit most érzel, ezért igyekszünk
valóban felejthetetlenné tenni számodra ezt a nyarat (is). Mindehhez nulladik lépésként (máris) a segítségedet kérjük abban,
hogy figyelmesen olvasd el és szívleld meg az alábbiakat.

A Gólyatábor időpontja: 2013. augusztus 28-31.; helye: Doboz-Szanazug (Békéscsaba mellett)
A tábor az erdő közepén fekszik gyönyörű környezetben, így kiváló lehetőséget nyújt a pihenésre és a szórakozásra. Ez
már önmagában is indokolhatná részvételed a Gólyatáborban, de jó néhány érv szól még amellett, hogy ezt a rendezvényt is
bezsúfold életed talán utolsó (első?) felhőtlen nyarának programjába:


első kézből kaphatsz fontos információt az Egyetemről és a Kollégiumról (tandíj, koleszdíj, kreditrendszer, különböző
tanulmányi kérdések); ezáltal sokkal könnyebben el fogsz igazodni a „Nehéz kezdetek ” idején.



találkozhatsz a Kar állami-, illetve diákvezetésével (Dékán, Dékán-helyettesek, Hallgatói Képviselet elnöke stb.), akik
hivatalos tájékoztató keretében informálnak, így legkülönbözőbb kérdéseidre a legmegbízhatóbb forrásból kaphatsz
válaszokat;



oldottabb légkörben ismerkedhetsz leendő tankör-, illetve évfolyamtársaiddal, ami nagyban elősegíti az egyetemi
környezetbe való beilleszkedésedet,



megismerkedhetsz a Senior Gárdával (VELÜNK), akik tapasztalatunkkal, rengeteg információval tudnak szolgálni a kredit
rendszer buktatóiról, az egyetemi követelményekről, szemléletről, és akikhez a jövőben is bizton fordulhatsz ügyes-bajos
dolgaiddal;



nagyszerű lehetőséged nyílik a szórakozásra, hiszen mindent megteszünk, hogy a nagy hajtás előtt még egyszer igazán
kitombolhasd magad. Ennek érdekében számtalan, különböző programot állítottunk össze. Mindenki megtalálhatja a neki
legmegfelelőbbet:



sport- és játékos vetélkedők



Fesztivál programok: Napon heverészés jó zenére, társasjátékok (esetleg alkohol bevonásával), véradás édi plüssállatokért,
játékbarlang: főleg póker, rengeteg kötetlen beszélgetés a leendő szaktársakkal.



Minden este fergeteges „egyetemi” buli.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a Gólyatáborban részt vett elsőévesek sokkal könnyebben
küzdték le a kezdeti nehézségeket, sikeresebben álltak át az egyetemi életformára.

A tábor részvételi díja a következőket tartalmazza:
• három éjszaka, a köztük levő nappalokkal egyetemben
• teljes ellátás (a kaja adagok nagyságára soha sem volt panasz:) )
• nyeremény italok kisebb-nagyobb mennyiségben, stb.
• buli minden este!

Ha részt szeretnél venni, kérjük regisztrálj a http://golyatabor.bme.hu/ honlapon a
Gépészmérnöki Kar gólyatáborára, és kövesd az ott megadott instrukciókat legkésőbb augusztus 11-ig!
Az árat is ott találod. (Ha elérjük az 500 főt, akkor a jelentkezés lezárul, siessetek, nehogy lemaradjatok
erről a fergeteges buliról!)
www.senior.ktk.bme.hu

Ha az utalás megtörtént, már nem kell egyebet tenned, mint egy levelet küldeni a Senior Gárdának augusztus 11-ig:
1111 Budapest Irinyi József u. 1-17. Kármán Tódor Kollégium, szobaszám: 555. A levélre írjátok rá: Senior Gárda
A levélben írj magadról, valamint arról, hogy mit vársz az egyetemtől. (Kreatívan, hosszan, vagy csak 10 mondatban)
A jelentkezésed csak akkor tudjuk elfogadni, ha az utalást igazoló szelvény fénymásolatát is küldöd.
Jelentkezési feltétel még egy igazolványkép is. Nem szükséges csak erre egy új képet csináltatnod, elég ha kivágsz egyet
valahonnan. A méret stimmeljen! Ez az előre elkészített Gólyatábori belépőkártyádhoz kell, amit a tábor végén megtarthatsz
emléknek.
A borítékba csak ezt a 3 dolgot tegyétek, a kolis papírokat NE!

FONTOS!!!! Magyarországon sajnos nem igazán van olyan tábor, ami alkalmas lenne egy több száz fős gólyatábor
megrendezésére, így csak az első 180 jelentkezőnek tudunk biztosítani szállást házban, a többieknek katonai sátrakban kell
lakniuk. Ezt a 180 főt nem mi válogatjuk ki, hanem netes regisztráció sorrendjében történik, így igyekezzetek minél hamarabb
jelentkezni a táborra! Attól függetlenül, ki milyen szállást kap, hozzatok polifoamot és hálózsákot is, mert a tankör
beszélgetések és egyéb programok során még jól fog jönni A házakat jelentkezés sorrendjében töltjük fel, ahol az utalás
időpontja fog dönteni. A lányokkal kivételt teszünk, mivel ők automatikusan faházba kerülnek. A végleges listát honlapunkon
(http://senior.ktk.bme.hu) tudjátok majd megtekinteni. Honlapunkon található fórum is, ahol kérdezhettek a gólyatáborról,
és az egyetem kezdéséről. A kollégiumi felvételt nem mi intézzük, a Hallgatói Képviseletet keresd ez ügyben!
(http://ghk.ktk.bme.hu)
A gólyatáborba való bekerülésedért a helyszínen is meg kell, hogy küzdj néhány játékos feladattal. Ehhez kérünk, hogy
fürdőruhában érkezz, és készíts papucsot a minél hamarabbi átöltözéshez. Táskáidat mi beszállítjuk a táborba majd, ezért nem
árthat, ha megjelölöd csomagodat!
Az utazást a Dunántúlról Békéscsabáig Budapesten keresztül, vonattal érdemes megvalósítani.
28-én délelőtt 9:10 és 11:10 körül fognak ezek indulni, pontosabb információt
honlapunkon (http://senior.ktk.bme.hu) kaphattok! Ezekre a vonatokra külön kocsikat
próbálunk addig kérni nektek 2. osztályú jeggyel. A vonatok indulásakor keressétek a
Senior pólós egyéneket permetezővel a hátukon!  Haza utazás csak szombat!
Információkért ne felejtsd el:

http://senior.ktk.bme.hu

További kellemes pihenést és lázas készülődést az augusztus 28-i viszontlátásig!

U.i.: Hatalmas pörgés, ne hagyd ki. A „megszivatós” gólyatáborokról hallott
történeteket pedig felejtsd el. A Műszaki Egyetem jó híre közismert és ez a gólyatábor színvonalán is meg fog látszani. Itt biztos
nem fogod kényelmetlenül érezni magad. A gólyatábor szigorúan egymás megismeréséről, informálódásról, és felejthetetlen
bulikról szól.
És még egy-két jó tanács: El ne felejtsd a kollégium jelentkezést nagyon gyorsan feladni, mert ha késik a leveled lehet, hogy
már nem lesz helyed!!! A gólyatáborba visszük a listát a kollégiumi férőhelyelosztásról. Ha nem igényeltél koleszt és még nincs
albérleted, vagy bérlőtársakat keresel, a gólyatábor erre a legtökéletesebb hely! A magaddal hozott értékekért felelősséget
nem vállalunk, tehát ha lehet, ne hozz laptopot, aranyrudat, vagy akár toronyórát lánccal!!!
Amennyiben kérdésed van a gólyatáborral kapcsolatban, azt jelezheted a seniorgarda@gmail.com email címre Az E-maileket
minden nap megnézzük. Kérdés feltevése előtt kérjük, olvasd el honlapunkon a Gyakori Kérdések rovatot! Ha elolvasod a
felvételi tájékoztatókat vagy ezt a Gólyalevelet újra, legtöbbször választ kapsz a kérdéseidre. Egyébként elérhető vagyok a
következő telefonszámon: Rákos Szilárd, Senior Kapitány: 06-20/473-00-79. Augusztus 1-től bármikor hívható.
(Nem kell megijedni, ha más veszi fel, bármelyik Senior ha tud, a segítségedre lesz!)
Budapest - 2013. július 1.

Rákos Szilárd
Senior Kapitány

www.senior.ktk.bme.hu

Egy kis kedvcsináló az előző évek gólyatáboraiból.
www.senior.ktk.bme.hu

Tisztelt újdonsült Mechatronikai Mérnökpalánta!

Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre mechatronikus családunk szakosztály-tábora, ahol megismerheted
szaktársaid, az egyetemet, és jó pár felsőbb éves mechatronikust.
A tábort a Mechatronika Szakosztály szervezi, rólunk az önképző körök között olvashatsz. Ezért a tábor becsületes neve
szakosztály-tábor, avagy szaktábor. Ne ijedjen meg senki a szak-kifejezéstől; gólyatábor ez, mert Nektek, gólyáknak szól, de
mégsem egészen az, hiszen az örök és klasszikus Gólyatábort a Seniorok szervezik, amit szintén nem érdemes kihagyni.
A tábor Budapesten a Kármán Tódor Kollégiumban lesz 2013. augusztus 15-tól 18-ig (csütörtöktől vasárnapig), így
megismerhetitek leendő kollégiumotokat is.

Íme egy kis kedvcsináló a táborhoz:
A programot természetesen nem áruljuk el minden részletében, csak annyit előzetesen, hogy meglátogatjuk majd leendő
(második) otthonotokat, összekovácsoljuk a társaságot, miközben reggel-délben-este jól szórakozunk!
Jöjjön pár apró tény, hogy mi mindennel leszel gazdagabb azon kevésbé szerencsés szaktársaidhoz képest, akik nem tudnak
eljönni a táborba:










az egyetem alapvető ismerete (mi-hol-merre hány méter?)
megismerkedhetsz leendő szaktársaiddal, akiknek lehet, hogy fél éven belül már a jegyzetéért fogsz
könyörögni
szedjük szét együtt a laborok méregdrága berendezését!
tippek-trükkök (egyetemmel, tanulással kapcsolatban, de próbáltunk minden főbb témából meríteni)
játékos vetélkedők
szakmai vetélkedők
kérdéseket tehetsz fel veterán szaktársaidnak
kapcsolatokat szerzel (az első órán már ismerős arcokat fogsz látni)
és nem utolsó sorban egy remek, felejthetetlen élményben lesz részed!

A jelentkezéshez látogass el Szakosztályunk weboldalára, a bmechatronika.hu/drupal-ra, ahol minden információt
megtudhatsz a költségekről, helyszínről, és az odautazásról.

Mi ott leszünk! Reméljük, találkozunk a táborban!

Üdvözlettel:
a szervezők

www.senior.ktk.bme.hu

