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Program: Gólyatábor 

Időpont: 2013. augusztus 18-21. 

Helyszín: Balatonlelle BME Ifjúsági Tábor 

Jelentkezés: http://www.golyatabor.bme.hu/ 

Jelentkezési határidő: augusztus 11. 

Részvételi díj: 13000 Ft 

A Gólyatábor 
Az egyetemistává válás első és egyben legfontosabb állomása a Gólyatábor. Már 

hagyomány, hogy a BME TTK Hallgatói Képviselete a Balatonlellei Ifjúsági Táborban 

rendezi meg a Gólyatábort, ahol a leendő elsőévesek feledhetetlen élményekkel 

gazdagodhatnak. A szórakozást nyújtó programok mellett fontos információkat gyűjthettek a 

felsőéves hallgatóktól. 

A gólyatábori részvételi díjat be tudod fizetni átutalással, vagy bankkártyával a 

http://www.golyatabor.bme.hu weboldalon. A gólyatáborra jelentkezni is itt tudsz, ehhez 

részletes tájékoztatás illetve segítséget találhatsz a http://hk.wigner.bme.hu/golya honlapon. 

A tábor részvételi díja tartalmazza a szállás (3 éjszaka), az étkezések (3 reggeli, 2 

ebéd, 3 vacsora) és a gólyapóló költségét. A Budapest érintésével érkezőknek gyülekezőt 

tartunk augusztus 18-án 10:45-től Budapest-Déli pályaudvaron, a jegypénztáraknál. A vonat 

indulásának ideje 11:25.  Az 50%-os menetjegy és a gyorsvonati pótjegy ára 1655 Ft. Akik 

nem Budapest érintésével érkeznek, azokat Balatonlelle nagyállomásán várjuk 13:15-re. A 

tábort 21-én reggel fogjuk elhagyni. 

Kérjük, amennyiben nem Budapest érintésével érkeztek a táborba, azt a 

jelentkezésnél jelezzétek felénk, hogy tudjuk, hol számítsunk rád. 

Feltétlenül hozd magaddal a megoldott előfeladatsort, papírt, tollat és egy darab 

hűtött zöld üveges sört! Készülj fel, hogy a gólyatábort videón és fotókon is megörökítjük, 

melyeket visszanézve jókat mulathatsz később is. 

Minden Gólyatáborba jelentkező köteles egy fél oldalas bemutatkozást írni magáról 

(szabadidős elfoglaltság, kedvenc kaja, pia, kedvenc vicc/szólás, mi az élet értelme stb.), és 

azt feltölteni jelentkezéskor egy róla készült fénykép kíséretében. 

Ha jössz, mindenképp HOZZ MAGADDAL JÁTSZÓSRUHÁT (amit nem sajnálsz, 

ha koszos lesz) és fürdőruhát, hisz a Balaton mellett ez elengedhetetlen! 

Ha kérdésed van, írj a prog@wigner.bme.hu e-mail címre. 

Várjuk jelentkezésedet! 

Üdvözlettel: 

Programszervező Bizottság 

Természettudományi Kar Hallgatói Képviselet 
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