MISKOLCI EGYETEM
Egészségügyi Kar
Valéta Bizottság
3515.Miskolc Egyetemváros E/1-228.
e-mail: ekvb@uni-miskolc.hu
tel.: 46/ 366-961

Kedves leendő elsőéves gólya!
Gratulálunk sikeres felvételidhez és egyben
Üdvözlünk a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán!
Ennek örömére szeretnénk Téged meghívni az ősi Selmeci Hagyományokhoz híven, a minden évben
megrendezendő bALEK7-ünkre, amelyet az egyetem összes karával egy időben tartunk. A táborban számos
kirándulás, buli, vetélkedő fokozza a jó kedveteket és könnyíti az ismerkedést. A Gólyatáborban bepillantást
nyerhettek az Egyetemi életbe, hallhattok történetéről és a Selmeci Hagyományokról. Egy biztos: aki részt
vesz a Gólyatáborban, könnyebben indul neki az első évnek.
Az esemény helyszínéül a Miskolci Egyetem területe és Miskolc város ad otthont.

Kérünk benneteket, hogy az e-mailben kapott jelentkezési lapot e-mailben küldjétek
vissza az balek7.ek@gmail.com címre, legkésőbb

2020. augusztus 16.-ig.

A gólyatábor időpontja: 2020. augusztus 23.- augusztus 27.
A részvételi díja 22

000 Ft, melyet az alábbi számlaszámra kell befizetni:

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Kedvezményezett neve: MESZ-EK
Kedvezményezett számlaszáma: 11734004-25979693
Közlemény rovatba: saját neved és a taj számod (hogy tudjuk ki
az, aki befizette)!
A befizetés határideje: 2020. augusztus 16.

Sajnos a fenti időpontnál később érkező jelentkezéseket adminisztratív okok miatt nem áll módunkban
elfogadni!

Fontos! Az átutalás igazolását csatold az általad kitöltött adatlapunk mellé, majd küldd vissza nekünk az email címre, mert ezzel igazolod a jelentkezésedet!
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Egy kis ízelítő a programokból:
☺ Sok-sok buli
☺ Kirándulás
☺ Bográcsozás a kollégium előtt
☺ Ismerkedés más karok hallgatóival, tanárokkal, a Kar épületével, Egyetemmel (Egyetemvárossal)
☺ Megismerkedés a Selmeci Hagyományokkal, melyet a Miskolci Egyetem is ápol
☺ Izgalmas kirándulás a mádi borturizmus szívébe
☺ Vetélkedők, csapatversenyek
☺ Határtalan jókedv és sok meglepi
A gólyatábori ellátásról, azaz a befizetett összeg mit fedez:
➢4 éjszakai szállást (Egyetemvárosban)
➢Napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora)
➢Gólyatáborra készült hagyományos pólót, bögrét
➢Részvételt a programokon
➢Belépőt az Egyetemi Szórakozóhelyekre
➢Sportnapot
Amire a gólyatábor alatt feltétlenül szükséged lesz:
➢Játszós ruha, sportcipő, fürdőruha;
➢Evőeszköz (kés, kanál, villa), tányér;
➢Ágyneműhuzat, lepedő (párnát, takarót mi adunk);
➢Némi költőpénz
➢A Tiszai pályaudvarra érkezőknek 4 db, a Búza térre érkezőknek 2 db buszjegyre vagy MVK
tanuló bérletedre - a találkozási pontnál is meg tudjátok venni
➢Határtalan jókedv! – mert a diákság éltető eleme a vidámság
Aki nem ismeri Miskolc városát, az se aggódjon, szervezőink megbeszélt helyszínen várnak! A Gólyatábor
első napjára 3 gyülekező pontot jelöltünk ki:
● A Búza téri buszpályaudvaron a digitális óra alatt 10: 00-kor;
● Tiszai pályaudvaron a főbejárat előtt 10: 00-kor;
● A Miskolci Egyetem E/3 kollégium előtt 12. 30-kor.
Az adatlapon írd be melyik gyülekező pontra jössz!!!
A gólyatáborról képeket és videókat az ME-HÖK illetve az ME-EK HÖK Facebook oldalán illetve
Instagram oldalain találsz:
https://www.facebook.com/miskolci.egyetem.hok/
https://www.facebook.com/meekhok/

Problémáiddal és kéréseiddel fordulj bizalommal a gólyatábor főszervezőihez:
Valéta Elnök: Bakos Bence tel.: +36302417528 e-mail: ekvb@uni-miskolc.hu
Valéta Pénztáros: Kun Ivett tel.: +36202967866 email: ekvb@uni-miskolc.hu
ME-EK Hallgatói Önkormányzat Elnök: Zámola Viktória tel.: +36302858496
e-mail: ekhok@uni-miskolc.hu
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Az első napon 12:30-kor kezdődik a szállások elfoglalása és a regisztráció a kollégium előtt, ahova a
vezetők kísérnek el!
Várjuk mihamarabbi jelentkezésedet, mert csak az első 100 jelentkező nyer felvételt a táborba (és a
részvétel kötelezően ajánlott)! A részvételi szándékot jelezni a megadott címekre e-mailben is lehet és
ajánlott a postai késedelmek miatt (jelentkezésed végérvényesen akkor hivatalos, ha a válaszlevelet
visszaküldted, illetve a részvételi díjat megkaptuk)! Ha a 100 fős limit betelte után jelentkezel, akkor az
esetlegesen már elutalt részvételi díjat visszautaljuk számodra!
Ha kedvet kaptál és biztos vagy részvételedben, akkor jelezd nekünk az esemény Facebook oldalán is, amit a
következőképpen találsz meg: Miskolci Egyetemi Gólyatábor / bALEK7 2020
Azért, hogy ne maradj le semmilyen információról és még a gólyatábor előtt megismerkedhess társaiddal
csatlakozz a Facebook csoporthoz, amit a következőképpen találsz meg: ME - EK Gólyatábor 2020
A nyár hátralévő részére jó szórakozást kívánunk!
Miskolc, 2020. július 26.
Tisztelettel:
Kun Ivett
valéta pénztáros

Egészséget a Világnak!

JELENTKEZÉSI LAP

Egészségügyi Kar Gólyatábor / bALEK7 programterv 2020
2020. augusztus 23.
(vasárnap)

12:00

Gólyák érkezése

12:00 – 14:00

Regisztráció, gólyák
körbevezetése
EzEK vagyunk mi
Dékáni köszöntő, hallgatói
szervezetek, szakok
bemutatkozása
Vacsora
Csapatépítő játékok
Esti buli a ME-HÖK
szervezésében
Reggeli torna
Reggeli
Kirándulás a kari
Weinmeisterhez, ott ebéd
Rektori köszöntő
Csapatépítő és barátkozó est a
bányász és kohász kollégákkal
Esti buli a ME-HÖK
szervezésében
Reggeli torna
Reggeli
Sorverseny, zászlók és totemek
elkészítése az esti túrára
Ebéd
Különleges túra a gépészEKkel
Esti buli a ME-HÖK
szervezésében
Reggeli

14:30
16:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 -

2020. augusztus 24. (hétfő)

7:30
8:00 – 9:00
10:00 – 17:00
19:00 – 20:00
21:00 -

2020. augusztus 25. (kedd)

7:45
8:00 – 9:00
9:00 – 11:30
12:00 – 13:00
13:30

2020. augusztus 26.
(szerda)

8:00 – 9:00
9:00 – 14:00
15:00 – 16:00
16:00 – 21:00

2020. augusztus 27.
(csütörtök)

8:00 – 9:00
10:00

Egyetemi élménynap
Közben Varga-féle ebéd
„Taktikai” pihenő
FIRMA könnyek hullanak
Esti buli a ME-HÖK
szervezésében
Reggeli
Kollégiumi szobák elhagyása,
hazautazás
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