Kedves SZOTÉS "GÓLYA"!
Szeretettel köszöntünk körünkben!
Engedd meg, hogy gratuláljunk sikeres felvételidhez!
Nagyon várjuk a megismerkedés feledhetetlen pillanatát és természetesen szeretnénk
Téged is bevezetni az egyetemisták rejtelmekkel teli életébe. Idén is nagy örömmel
rendezzük meg a híres-nevezetes, ugyanakkor mindig fergeteges, a gólyák számára
"kötelező" SZOTE Gólyatábort! Ezúton sok szeretettel meghívunk, hogy jövőbeli
évfolyamtársaiddal (és persze velünk) tölthess néhány napot, amely pihenésre nem
alkalmas, de programokban annál gazdagabbnak ígérkezik. Hidd el egyetemi éveid egyik
legnagyobb élménye lesz!
Általános tudnivalók:
A tábor 2015. augusztus 8 – 12. között Balatonakaliban, az Ifjúsági Táborban kerül
megrendezésre (http://www.balatonguest.hu/balatonakali-ifjusagi-tabor.php). A szállás 6
fős fürdőszobás faházakban lesz, valamint a napi három étkezést a tábor biztosítja
számunkra. Ágyneműt nem kapunk a helyszínen, így azt hozni kell!
A tábori jelentkezéseket az átutalások sorrendjében fogadjuk el 2015. július 23. és
augusztus 5. között. Jelentkezni a http://golyatabor.hu/pages/1-nyitooldal oldalon történő
regisztráció után lehetséges. A jelentkezésnél a SZOTE Gólyatábort (ÁOK-GYTK-FOK) kell
kiválasztani és itt a kért adatokat meg kell adni. A jelentkezés a gólyatábor részvételi díjának
átutalásával válik teljessé (a jelentkezés csak az előbbi kettő együttes teljesülésekor válik
véglegessé). A jelentkezéssel párhuzamosan induló facebook oldalon
(https://www.facebook.com/szotegolyatabort2015) minden fontos információt megtalálsz,
kérdéseidet is nyugodtan felteheted.
Ha elakadtál, segítségért keress minket elérhetőségeink valamelyikén: 06/62-545-044
(hétköznapokon 9-14 óra közt); e-mail: szotegt2015@gmail.com
Árak és befizetés módja:
A szállás (reggeli, meleg ebéd és meleg vacsora) és rengeteg program összesen 22.000
forint. Ezen felül a helyszínen készpénzben fizetendő az Idegenforgalmi adó: 1.600 forint + a
Szegedről utazóknak 3.300 forint (a vonatjegy ára - diákjegy). Kérjük abban az esetben, ha

más kedvezménnyel rendelkezel pl.: 90 %-os, akkor a vonatjegyet magadnak vásárold meg,
mi csak a diákjegyeket vesszük meg! A nem Szegedről utazóknak, jegyvásárlásról saját
maguknak kell gondoskodniuk! A részvételi díj magában foglalja az V. SZTE Összegyetemi
gólyatábor (2015. szeptember 03-05. – Szeged Partfürdő) árát is
(https://www.facebook.com/events/364231647116848/).
A gólyatábor részvételi díját (22.000 forint) kizárólag banki átutalás útján tudjátok
befizetni (CSAK a tábor részvételi díját kell átutalni [22.000 forint]), az alábbi számlaszámra:
UNIVERSITAS – SZEGED NONPROFIT KFT., 11998006-02618359-00000000 (Erste Bank Zrt.). A
fennmaradó összeget kérjük készpénzben hozzátok magatokkal!
Kérjük, az átutalás közlemény rovatába írjátok be a teljes neveteket (NE a szüleitekét), a
kari gólyatáborotok nevét és az évszámot, valamint a lakcímeteket (ha még belefér) (Pl.:
Anonim Alajos, SZOTE GT 2015., Szeged, Attila u. 1/a). A befizetéseket csak ezen információk
birtokában tudjuk azonosítani. FIGYELEM: Nem fogadunk el semmilyen csekken érkező
befizetést, és az átutalási bizonylatot hozzátok magatokkal a táborba, ahova ennek
ellenőrzése után léphettek csak be! A befizetés határideje: 2015. augusztus 05. A beérkezett
befizetésekről 2015. augusztus 6-án visszaigazoló e-mailt fogunk küldeni.
A tábor megközelítésének módja:
Utazni lehet egyénileg (de nem érdemes), vagy a mi szervezésünkhöz csatlakozva. Légy
szíves, a jelentkezéskor feltétlenül jelezd, hogy hol csatlakozol az utazáshoz.
Egyéni utazóknak a pontos koordináták: N46.8858784, E17.7443718 (Balatonakali, Dörgicsei
út 29.) Kocsival megközelítve: M7 autópálya Balaton lehajtó (71. sz. főút) – Balatonakali
dörgicsei elágazás. A táborban augusztus 8-án 14 órától tudunk Téged fogadni. (A táborhely
telefonszáma: +36-87/444-171)
Szegedről közösen indulunk, mindenképpen gyere velünk (megéri)! Gyülekező a szegedi
Vasútállomás bejárata előtt (6725 Szeged, Indóház tér) augusztus 8-án 6:30-tól 7:00-ig.
A szegedi Nagyállomásról 7:20-kor indul a vonat, Budapest Déli-pályaudvaról 11:05
perckor indul a Balatonra tartó vonat (a Budapesten csatlakozókat 10.45-től várjuk a Délipályaudvaron a peronon). Balatonakali-Dörgicse megállóhelyre érkezünk 13:22-kor. Az
utazáshoz a fenti útvonalon bárhol csatlakozhatsz.
Hazautazás: 2015. augusztus 12-én 9.00-ig kell elhagyni a tábort. A hazautazást
mindenkinek egyénileg kell megoldania.

Mit ne felejts otthon?
-

átutalási bizonylat
személyi igazolvány, TAJ kártya
ágynemű huzat
az idegenforgalmi adó: 1.600 forint
ha velünk utazol Szegedről, a vonatjegy ára: 3.300 forint (diákigazolvány)
FIGYELEM: Balatonakali területén nincsen bankautomata, így készpénz
tekintetében ennek megfelelően készülj!

Szeretettel várunk, már csak a Te döntéseden múlik!

Üdvözlettel: A FŐGÓLYÁK
Szeged, 2015. július 23.

Tervezett program:
1. nap (szombat):
6.30 Találkozó – Szeged Nagyállomás (6725 Szeged, Indóház tér), helyszíni regisztráció
7.20 Vonat indulása (kérjük legkésőbb 7.15-re érkezz meg az állomásra, a jegyeket közösen
vásároljuk meg!)
11.05 Vonat indulása Budapest Déli-pályaudvarról
13.30 Érkezés a táborba regisztráció, csapatbeosztás, szállás elfoglalása
15.30 Gyülekező, főgólyák bemutatkozása
16.00 Elő feladatok csapatonként, ismerkedős est, közben bográcsos készítése
21.00 Ismerkedős buli hajnalig

2. nap (vasárnap):
8.00 Ébresztő
8.30 1-3. csapat (Disco, Rock, R’n’B) reggeli
9.00 4-5. csapat (Hippi, Country) reggeli
9.30 Bemutatkozó előadások



Szent-Györgyi Albert Hallgatói Egyesület,
Hallgatói Önkormányzat

11.00 Vetélkedő elő feladatok csapatonként
12.00 1-3. csapat (Disco, Rock, R’n’B) ebéd
12.30 4-5. csapat (Hippi, Country) ebéd
13.00 Vetélkedő elő feladatok csapatonként
15.00 Gólyavetélkedő
18.00 1-3. csapat (Disco, Rock, R’n’B) vacsora
18.30 4-5. csapat (Hippi, Country) vacsora
20.00 SZOTE lakodalom és táncház
22.00 A lemezjátszóknál dj. Gesbin

3. nap (hétfő):
8.00 Ébresztő
8.30 1-3. csapat (Disco, Rock, R’n’B) reggeli
9.00 4-5. csapat (Hippi, Country) reggeli
10.00 Elsősegély és újraélesztés oktatás, csapatverseny
12.30 1-3. csapat (Disco, Rock, R’n’B) ebéd
13.00 4-5. csapat (Hippi, Country) ebéd
14.00 Indulás a badacsonyi bortúrára (Heavy Tours – kb. 1 órás gyalogtúra)
15.00 Indulás a badacsonyi bortúrára (Pihi Tours – vonattal)

16.00 Badacsony – borospince látogatás, vacsora: hidegcsomag
21.00 Disco hajó – White Coat Effect Party – dj. Gesbin

4. nap (kedd):
8.00 Ébresztő
8.30 1-3. csapat (Disco, Rock, R’n’B) reggeli
9.00 4-5. csapat (Hippi, Country) reggeli
10.00 Plazmaszolgálat bemutatkozó előadása
11.00 Kari vezetők, dékáni látogatás
12.00 1-3. csapat (Disco, Rock, R’n’B) ebéd
12.30 4-5. csapat (Hippi, Country) ebéd
13.00 Strandolás, strandröplabda és strandfoci bajnokság
15:00 SZTE EHÖK Roadshow tájékoztató
16:30 Bajnokságok kezdete (nyertes csapatok ajándékban részesülnek) – vízi foci, beerpong
18.30 1-3. csapat (Disco, Rock, R’n’B) vacsora
19.00 4-5. csapat (Hippi, Country) vacsora
20.00 Összesített pontverseny eredményhirdetés, ajándékok kisorsolása
21:00 SirVive koncert
22:30 SZTE EHÖK DJ (EHÖK Fergeteg Party)

5. nap (szerda):
9.00-ig a szállás elhagyása, hazautazás egyénileg

