A bALEK7 elektronikus információs felülete
Először is szeretnénk gratulálni a sikeres felvételidhez. Az idei évben augusztus utolsó hetében is
megrendezi a Hallgatói Önkormányzat a Közgazdász bALEK7-et, a máshol gólyatábornak nevezett
rendezvényt. Ide természetesen nem csak az alapképzéses hallgatókat várjuk, hanem szeretettel látjuk a
mester, és a felsőoktatási szakképzésben továbbtanuló hallgatókat is.
A bALEK7 alapvető célja, hogy az újonnan ide érkező hallgatókat megismertesse egymással, a felsőbb
évesekkel, az egyetem kezdetben labirintusnak tűnő épületeivel és diákhagyományaival. A bALEK7
programjai között szerepelnek a kar vezetőinek és hallgatóinak az egyetemmel kapcsolatos előadásai,
koncertek, sportvetélkedők, kirándulások és persze bulik minden mennyiségben.

Mikor és hol lesz a bALEK7?
A bALEK7 helye: Miskolc - Egyetemváros, E/6-os kollégium
A bALEK7 ideje: 2020. augusztus 23-27.
Aki nem ismeri Miskolcot, annak sem kell aggódnia, mert a főbb tömegközlekedési csomópontoknál (Búza tér
Autóbusz állomás és Tiszai pályaudvar) a szervezők várni fogják a leendő első éveseket!

Meddig és hogyan kell jelentkezni a bALEK7-re?
Részvételi díj: 20 000 Ft
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 16.
Fizetési határidő átutalással: 2020. augusztus 16.
Kedvezményezett neve (ahová utalni kell): MESZ GTK
Kedvezményezett számlaszáma: 11734004 - 25979679-00000000
Közlemény rovatba kötelezően beírandó: résztvevő neve, TAJ száma
A jelentkezéshez a lenti linken található jelentkezési nyomtatványt kell kitölteni.
Kiemelten FONTOS: a jelentkezési és a fizetési határidő tartása!

Mire lesz szükségem?
Az alábbi dolgokra feltétlenül szükséged lesz:
•

kényelmes öltözék, "Jáccós ruha"

•

Fürdőruha

•

Költőpénz

•

Személyi igazolvány, lakcímkártya, TB kártya és adókártya

•

… és természetesen jókedv!
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Tervezett program
(A program tájékoztató jellegű, a Szervezők a változtatás jogát fenntartják!
A bALEK7-en mindenki saját felelősségére vesz részt!)
2020. 08. 23. (vasárnap) ÉRKEZÉS
(Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a vasárnapi napon ebédet még nem tudunk biztosítani, ezért erről
mindenki magának gondoskodjon!)
10:00-12:00
Érkezés az E/6 kollégiumhoz, Búza térhez, Tiszai pályaudvarhoz
12:00-13:30
Regisztráció, szálláshelyek elfoglalása, ismerkedés
14:00-14:30
Tábornyitás
14:30-17:30
Selmeci hagyománytúra
18:00-19:00
Vacsora
19:30-21:30
Csoporttalálkozó
22:30Rocky
2020.08.24. (hétfő) KIRÁNDULÁS
07:00-08:30
Ébresztő, reggeli
08:30-09:30
Kulturális program
10:00-11:30
Utazás Tarcalra
11:30-16:30
Szervezett program
(Bsc: Hallgatói Önkormányzat és Valéta Bizottság bemutatkozása;
Msc: "Láss világot, és szerezz tapasztalatokat" Erasmus tájékoztató)
13:30-14:30
Közben ebéd
16:30-18:00
Utazás vissza az Egyetemvárosba
18:00-19:00
Vacsora
19:00-20:00
Rektori köszöntő
21:00-23:00
Csoporttalálkozó
21:00-23:00
Meglepetésprogram
23:00Rocky
2020. 08. 25. (kedd) SZAKMAI NAP
08:00-09:30
Ébresztő, reggeli
10:00-14:00
Ismerkedés a kar vezetőivel, oktatóival, képzéseivel, egyetemi szervezetekkel
14:00-15:00
Ebéd
15:00-18:00
Egyetemi körtúra
18:30-19:30
Vacsora
20:00-22:00
Csoporttalálkozó
20:00-22:00
Meglepetésprogram
22:30Rocky
2020. 08. 26. (szerda) ÉLMÉNYNAP
07:30-08:30
Ébresztő, reggeli
09:00-14:00
Szervezett sportprogramok
14:00-15:00
Ebéd
15:30-18:30
Csoportvetélkedők
19:00-20:00
Vacsora
21:00-22:00
Csoporttalálkozó
23:00Rocky
2020. 08. 27. (csütörtök) „EZ MÁR NEM A MI DOLGUNK”
08:00Ébresztő, reggeli
10:00A kollégiumi szobák elhagyása

A jelentkezésedhez kattints az alábbi linkre:
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JELENTKEZÉS...
Ha bármilyen kérdésed lenne, illetve problémád merülne fel a táborral kapcsolatban, bátran keress minket az alábbi
telefonszámokon, vagy e-mail címen:
Filep Andrea

(GTK-HÖK elnök) 70/363-1591

Kovács Balázs

(GTK-Valétaelnök) 30/370-0474

Belme Richárd

(GTK-Valétapénztáros) 70/608-3553

megtkgolyatabor2020@gmail.com

Természetesen Facebookon is megtalálsz minket, keresd az ME-GTK bALEK7 2020 csoportot ahol már a
bALEK7 kezdete előtt megismerkedhetsz leendő évfolyamtársaiddal valamint a szervezőkkel is.
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