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 megismerkedsz leendő évfolyamtársaiddal és
felkészülhetsz az előtted álló félévek nehézségeire.
Az alábbiakban röviden ismertetjük a Gólyatábor programját.

A tábor időpontja: 2013. augusztus 25-től augusztus 28-ig
Helyszín: BME Ifjúsági Tábor, Balatonlelle
Mivel az ország minden részéről érkeznek társaid, és a férőhelyek száma
limitált, ezért siess a visszajelzéssel!
A részvételi díj 20 810 Ft. Ez az összeg fedezi a le- és visszautazás, a háromnapi szállás, a napi
háromszori étkezés és a gólyatáboros póló árát, valamint az összes tábori program költségét. A
befizetésnek két reakció során kell megtörténnie. Az első részletet, ami 17 500 Ft, banki
átutalással kell majd eljuttatnod a http://golyatabor.bme.hu/ oldalon történt regisztrációt követően,
az ott megadott instrukciók szerint. Az összeg második felét a gyülekezőkor, a helyszínen kell
befizetni. Fontos tudnotok, hogy a fenti honlapon, amennyiben a vásárlás folyamán nem jelölitek
be a „visszautazok Budapestre” funkciót, tehát a tábor végét követően egyénileg oldjátok meg a
hazautazást, akkor a végleges tábori díj az 1 655 Ft-os visszaútra szóló vonatjegy összegével
csökken majd, tehát a végösszeg 19 155 Ft lesz.
Fontos kellékek, amelyek jól jöhetnek a tábor alatt:
- fürdőruha, ugyanis a Balaton partján állomásozunk
- kosár-, foci-, strandröplabdához, és bármilyen egyéb sporthoz alkalmas ruha
- „vegyszerálló” játszós ruha , papucs, tornacipő
- jókedv
A Martos Flóra Kollégium (1111 Budapest, Stoczek u. 1-7.) aulájában gyülekezünk augusztus 25én délelőtt 10 órától 11.30-ig. A vonatunk, lefoglalt helyünkkel 13:25-kor indul a Déli
pályaudvarról. A tábor augusztus 28-án, délelőtt ér véget.
Ha kedvet kaptál és szeretnél jelentkezni, akkor a http://golyatabor.bme.hu/ internetes oldalon
található jelentkezési felületen az adataid megadásával teheted meg, illetve ott értelemszerűen
kövesd jelentkezéssel és fizetéssel kapcsolatos leírásokat.
A táborról további információkat a http://vegyeszhk.hu/ oldalon találhattok majd, illetve a
Hallgatói Képviselet facebook oldalán (https://www.facebook.com/vegyeszhk) a korábbi évekhez
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hasonlóan készül majd egy külön esemény, ahol végig követhetitek a legfontosabb
információáramlatokat, illetve akár itt is kérdezhettek minket bármilyen felmerülő kérdés vagy
probléma esetén
További kérdésekkel az alábbi elérhetőségeken fordulhattok hozzánk:
Varga Ágoston, tel.: 0620/800-94-03; email: varga.agoston@vegyeszhk.hu, illetve Traxler
Balázs, tel.: 0630/546-54-91; email: traxler.balazs@vegyeszhk.hu
Sok szeretettel várunk Téged: a szervezők!
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