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MÖGHÍVÓ GÓLYATÁBORBA
Tisztelt Hölgyem/Uram (kérlek, oszd be, az egyik biztos jó) engedd meg, hogy őszinte örömömet
fejezzem ki azon alkalomból, hogy megannyi kellemes nyári elfoglaltság helyett Te most egy kövér boríték
tartalmát emésztgeted, reményem irányul valamint arra is, hogy ez az elfoglaltság jólesik.
Ezen enplusszennedik (nyilván nem mi vagyunk az elsők) gratuláció után rögtön megragadjuk a
lehetőséget, hogy meghívjunk egy nagyszabású rendezvényre:

XVI. Jogi Kari Gólyatábor lesz
2015. augusztus 10-től 14-ig!
Békésen, a Dánfoki Üdülőközpontban!
Hogy mit jelent ez a valóságban?
Először ad randevút egymásnak kizárólag a legfrissebb jogi kari nemzedék krémje, sava-borsa. Tehát jelen
lesz kb. 150 évfolyamtársad (gólyák), 15-20 főgólya (különösen erre az alkalomra különlegesen kiképzett nem
elsőéves joghallgató). A rendezvény színvonalát bizonyítja, hogy oktatóink közül is egyre többen tisztelnek meg
jelenlétükkel.
Ami még lesz:
Vetélkedők, elmélkedők, a már említett „kiképzés”, bulik, strand, bogrács-valami, rengeteg szúnyog és
számtalan felejthetetlen élmény  Megismerheted évfolyamtársaidat, az élet legnaposabb (esetleg másnaposabb)
oldalát. Megtudhatod, mit tegyél azért, hogy sokáig lehess egyetemista (kapj diplomát), de azért ne túl sokáig.
Tehát, ami fontos arról tudomást szerezhetsz, és aki számít, mind ott lesz!
Amit a jelentkezéshez tenned kell:
Először is regisztrálnod kell magad a www.golyatabor.hu webcímen és tedd ezt villám gyorsan, mert csak
150 jelentkezőt tudunk fogadni, és a részvétel elsődleges szempontja a regisztráció sorrendje, ami továbbá szállási
körülményeidet is befolyásolhatja. FONTOS: a regisztrációban, hogy mindenféleképpen pontosan megadd az ott
kért adatokat, a MOBILOD SZÁMÁT és az E-MAIL CÍMEDET, főleg az utóbbit, mert a további
instrukciókat így juttatjuk el Hozzád.
Ami a költségeket illeti, jó lenne, ha értesítenéd az anyagilag fejlett rokonságot, hogy gólyatábor lesz.
Szállást, reggeli-ebéd-vacsorát biztosítunk számodra, a GT programjai természetesen ingyenesek, így a költségek
mintegy 15.000 forintra fognak rúgni.
Jelentkezésedet a www.golyatabor.hu-n és a részvételi díj befizetését 2015. augusztus 6-ig teheted meg. Ha
a jelentkezés ellenére mégsem tudsz jönni, kérünk feltétlenül jelezd a (62) 544-208-as számon!
A részvételi díjat (15.000 Ft) idén kizárólag banki átutalás formájában fizetheted be 2015.08.06-ig, az
alábbi névre, számlaszámra:
UNIVERSITAS-SZEGED NONPROFIT KFT. 11998006-02618359-00000000 (ERSTE BANK ZRT.). KÜLFÖLDRŐL
TÖRTÉNŐ UTALÁSHOZ ADATOK: IBAN: HU15119980060261835900000000, SWIFT CODE: GIBAHUHB.

Kérjük, a közlemény rovatba írd be a teljes nevedet (ne apuét, anyuét, a tesód koleszos lakótársáét  ), a kari
gólyatábor nevét, évszámát és a lakcímedet. Pl.: Gólya Tibor, ÁJTK Gólyatábor 2015, 7545, Csajágaröcsöge alsó,
Fő utca 8.
A befizetést csak a fenti adatok birtokában tudjuk beazonosítani, csekken érkező befizetést NEM
tudunk elfogadni!
Az ÁTUTALÁSI BIZONYLATOT HOZD MAGADDAL A TÁBORBA, ahová ennek ellenőrzése után léphetsz be.
Ezek után csak annyit kell tenned, hogy pánikszerűen csomagolsz, majd hátradőlve várod e-mailünket a további
információkkal.

Ha kérdésed van, illetőleg semmiképpen nem tudsz a nyár folyamán e-mail közelébe jutni, akkor hívd
bizalommal a Hallgatói Önkormányzat Irodáját minden munkanap 10-14 óráig. Számunk: (62) 544-208 vagy
végső esetben a rezidens madárvédőket: Márki Dávid: 30/419-2947, Kerekes Zsolt: 30/436-5250 & Tóth Attila
Tas: 20/545-9602.
Keress bennünket a Facebook-on is! Jelöld be ismerősként az Szte Ájtk Hök oldalát! Továbbá, ha a
gólyatáborban való részvételed biztossá válik, csatlakozz az SZTE-ÁJTK Gólyatábor 2015 csoporthoz. (Kérünk,
ezt abban az esetben jelöld, ha 100%, hogy el tudsz jönni.)
Ha valamiért nem jössz a gólyatáborba, akkor is jelöld be az Szte Ájtk Hök felhasználót, így
csatlakozhatsz a saját szakod számára létrehozott zárt csoportba (SZTE-ÁJTK 2015-ös jogász évfolyam,
SZTE-ÁJTK 2015-ös MKTB évfolyam, SZTE-ÁJTK 2015-ös nemzetközi tanulmányok évfolyam, SZTEÁJTK 2015-ös politológus évfolyam, SZTE-ÁJTK 2015-ös jogi asszisztens évfolyam), ahol megismerheted a
csoporttársaidat és információkat cserélhettek a tanulmányaitokkal kapcsolatban; erre a célra jött létre szintén az
SZTE-ÁJTK 2015-ös évfolyam csoport is, ahová szaktól függetlenül várunk minden kedves ÁJTK-s hallgatót!
Mindenképp csatlakozz a fenti csoportokhoz!
Ha ez még nem elég, lájkold a Jogász Buli facebook oldalát, mely az egyetem legdinamikusabb egyetemi
party-sorozata!
+1 jótanács: Ha a www.golyatabor.hu oldalra a Facebook-on keresztül szeretnél regisztrálni, figyelj arra,
hogy automatikusan a felhasználó neved alapján azonosít a rendszer, s ezt használja majd a későbbiek folyamán is.
Tehát, ha a Facebook-on Szabó Sosemjózan Péterként szerepelsz, akkor javasoljuk, változtass rajta, hacsak nem
szeretnéd, hogy a tábori névtábládra is ez kerüljön
(Amennyiben a Facebookon keresztül történő regisztráció átmenetileg nem működik, semmi pánik! email
címmel is tudtok regisztrálni! )
Kitörő jókedvvel a találkozás reményében:
Az SZTE ÁJTK HÖK Testülete

És…
Idén lehetőséged lesz a Kari Gólyatáborban való részvétellel együtt (amelynek feltétele, hogy regisztrálsz és
jelentkezel a www.golyatabor.hu weboldalon), az V. SZTE Összegyetemi Gólyatáborban is részt venni. Annyit kell
csupán tenned, hogy a www.golyatabor.hu weboldalon a kari gólyatáborba történő jelentkezéseddel egy időben,
jelzed a részvételi szándékodat az egyetemi gólyatáborba is, s ezáltal az SZTE Gólyatáborba már külön befizetés
nélkül, INGYEN jöhetsz el!
Az SZTE Gólyatábor időpontja:
2015. szeptember 3-5.
Az SZTE Gólyatábor helyszíne:
Szegedi Partfürdő és Kemping (6726 Szeged, Közép Kikötő sor 1.)

Kedves Gólyák!
Szeretettel köszöntünk Titeket az Egyetem hallgatóiként. Egy teljesen új korszak kezdődik, elhagytátok a szülői
házat, elindultatok az önállóság útján. Még nem feltétlen hiszitek, de nemsokára meg fogjátok tapasztalni, hogy
Szegeden tényleg minden az egyetemistákról szól. Persze ez veszélyekkel is jár, hiszen annyira szabadok lesztek
ebben a pár évben, mint soha máskor.
Próbáljátok tehát nem elfeledni, hogy miért jöttetek ide, és kis kompromisszumokkal nemcsak életetek
legfelhőtlenebb, hanem leghasznosabb időszaka is lehet ez. Legyetek büszkék arra, hogy a Szegedi
Tudományegyetem hallgatói vagytok, és tartsátok szem előtt, hogy a szegedi hallgatók 1956 óta mindig vezető
szerepet játszottak a magyar felsőoktatás életében.
Sikeres, boldog egyetemi éveket kívánunk,
SZTE EHÖK

