Helyszín: Miskolc-Egyetemváros

Kedves első éves Barátunk!
A bölcsész bALEK7 szervezői nevében szeretnénk neked gratulálni a sikeres felvételidhez.
Szeptembertől a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatójaként kezdheted
meg tanulmányaidat. A következő néhány évedet nagymértékben fogja meghatározni az,
hogyan tudsz beilleszkedni a Miskolci Egyetem légkörébe és páratlan hallgatói életébe. Ha te
is úgy szeretnéd, ezek lehetnek a legszebb éveid, ehhez pedig a bALEK7 kiváló kezdést jelent.
E néhány nap során szeretnénk neked átadni egyetemünk diákéletének legjavát. Ehhez a
több éves rendezői tapasztalatot magukénak tudható főszervezők mellett, gondosan
válogatott, profi szervezői gárda hivatott közreműködni. A Gólyatáborban a felhőtlen
szórakozás garantált, a teljes biztonságot és ellenőrzött körülményeket egy percig sem
kompromisszumokra kényszerítve. A diákéleten és szórakozáson túl, kapcsolatba kerülhetsz
a közel 300 éves múltra visszatekintő Selmeci Diákhagyományokkal, melyek igazán
különleges légkört adnak egyetemünknek és hasonlót csak maréknyi intézmény tudhat
magáénak.

Szállás: Bolyai Kollégium, Miskolc-Egyetemváros
Érkezés: 2020. augusztus 23. 9.00-12.00
(Tiszai pályaudvar, Búza tér, Kollégium, ahol a szervezők várnak majd Téged)
Mit tartalmaz az ár?
napi 3-szori étkezés,

•
•

1 db bölcsész gólyatáboros póló,

•

1 db fém bögre,

•

belépő minden este az egyetem szórakozóhelyére,

•

vetélkedők díjazása,

•

szabadidős programok,

•

szállás a Bolyai Kollégiumban.

Kérünk, feltétlenül hozz magaddal:
Legyen nálad olyan ruha, amit nem sajnálsz összekoszolni. Vagyis „játszós ruhát”

•

mindenképpen hozz magaddal!

Természetesen a gólyatábor nem csak a szórakozásról szól, hanem arról is, hogy
megismerkedhetsz a Bölcsészettudományi Kar dékánjával, valamint ellátogathatsz az
intézetbe is, ahol a későbbiekben tanulmányaidat folytathatod és találkozhatsz néhány
leendő oktatóddal is. A 4 nap folyamán pontos információkat kapsz majd arról is, hogy

A programterv részét képezi a strandfürdő meglátogatása is, ezért fürdőruhát

•

feltétlenül hozz magaddal!

milyen lehetőségeid lesznek az ösztöndíjak terén, valamint megismerheted azokat az

Ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan érdeklődj:

embereket is, akikhez majd a későbbiek folyamán fordulhatsz segítségért az ügyeid intézése

Tardi Roland

+36 30 / 649 - 00 - 08

Kovács László Márk

+36 70 / 595 - 63 - 17

Godó Bettina

+36 30 / 233 - 50 - 97

céljából.

A Gólyatábor időpontja:

2020. augusztus 23-27.

vagy e-mailben az btkgolyatabor2020@gmail.com címen, valamint keresd a

Részvételi díj:

22.000 Ft

Jelentkezési határidő:

2020. augusztus 15. 23:59

Fizetési határidő:

2020. augusztus 16. 23:59

A befizetés módja:

Banki átutalás

@ me_btkhok / @ bolcseszvaleta

Kedvezményezett neve:

MESZ BTK

Számlaszám:

11734004-25979686-00000000 OTP Bank

/mebtkhok

Megjegyzés rovat:

A NEVED, TAJ SZÁMOD

Gólyacsoportot, amelyet az alábi linken érsz el:
https://www.facebook.com/groups/2793697357525420/ (miskolci bölcsész gólyák
2020.)

Várunk Téged sok szeretettel!

A főszervezők

JELENTKEZÉSI LAP

