BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI KÉPVISELET

Kedves Gólya!
Szeretnénk gratulálni, hogy sikerrel vetted az akadályt és bekerültél a BME
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karára! Egyetemi karriered egyik legvidámabb
állomása következik most, ami nem más, mint a Gólyatábor illetve a Mestertábor,
ahol megismerkedsz leendő kollégáiddal és felkészülhetsz az előtted álló félévek
nehézségeire.
Az alábbiakban röviden ismertetjük a Gólyatábor, illetve az idén első alkalommal
megrendezett Mestertábor programját. Utóbbit a frissen felvett Msc-s hallgatóink
számára szervezzük.
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Gólyatábor bemutatása
A tábor időpontja: 2012. augusztus 22-től augusztus 25-ig
Helyszín: Balatonkenese
Mivel az ország minden részéről érkeznek társaid, és a férőhelyek
száma limitált, ezért siess a visszajelzéssel!
A részvételi díj 16500 Ft. Ez az összeg fedezi a szállás, a napi háromszori
étkezés, a gólyatáboros póló árát, valamint a programok költségeit.
Fontos kellékek, amelyek jól jöhetnek a tábor alatt:
- fürdőruha, ugyanis a Balaton partján állomásozunk
- kosár-, foci-, röplabda, és bármilyen sporteszköz
- vegyszerálló játszós ruha, papucs, mamusz, tornacipő
- jókedv
Ha kedvet kaptál és szeretnél jelentkezni, akkor a http://golyatabor.bme.hu/
internetes oldalon található jelentkezési felületen az adataid megadásával teheted
meg, illetve ott értelemszerűen kövesd jelentkezéssel és fizetéssel kapcsolatos
leírásokat.
A táborra nincs szervezett leutazás, mi már ott fogunk várni titeket. A táborba
megérkezni augusztus 22-én 9 és 12 óra között lehet majd. Mi leginkább a vonatos
leutazást ajánljuk. A Balatonkenese-üdülőtelep vasútállomásról a szervezők
elirányítják az odaérkező gólyákat a táborba. Akik az odautazás más módján
gondolkoznak, azoknak a tábor pontos címe: Part üdülő; Balatonkenese, Koppány
sor 41.
A táborról további információkat a http://vegyeszhk.hu/ oldalon találhattok majd
További kérdésekkel forduljatok hozzánk:
Varga Ágoston, tel.: 0620/800-94-03; email: varga.agoston@vegyeszhk.hu, illetve
Mikó-Baráth István, tel.: 0630/846-85-83; email: miko.barath.istvan@vegyeszhk.hu
Sok szeretettel várunk Téged: a szervezők!
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A Mestertábor bemutatása
A tábor időpontja: 2012. augusztus 12-től augusztus 14-ig
Helyszín: Velence
Mivel az ország minden részéről érkeznek társaid, és a férőhelyek
száma limitált, ezért siess a visszajelzéssel!
A részvételi díj 10500 Ft. Ez az összeg fedezi a szállás, a napi háromszori
étkezés, a gólyatáboros póló árát, valamint a programok költségeit.
Fontos kellékek, amelyek jól jöhetnek a tábor alatt:
- fürdőruha, ugyanis a tábor a Velencei tó partjától pár száz méterre helyezkedik
majd el
- kosár-, foci-, röplabda, és bármilyen sporteszköz
- vegyszerálló játszós ruha, papucs, mamusz, tornacipő
- jókedv
Ha kedvet kaptál és szeretnél jelentkezni, akkor a http://golyatabor.bme.hu/
internetes oldalon található jelentkezési felületen az adataid megadásával teheted
meg, illetve ott, értelemszerűen kövesd jelentkezéssel és fizetéssel kapcsolatos
leírásokat. Mivel a felvételi eredmények kihirdetése és a tábor között kevés az idő,
ezért kérlek minél hamarabb jelentkezzetek.
A táborra nincs szervezett leutazás, mi már ott fogunk várni titeket. A táborba
megérkezni augusztus 12-én 10 és 13 óra között lehet majd. Mi leginkább a vonatos
leutazást ajánljuk. A Velence megállóhelyről a szervezők elirányítják az odaérkező
mestergólyákat a táborba. Akik az odautazás más módján gondolkoznak, azoknak a
tábor pontos címe: Liget kemping; Velence, Kis utca 1.
A táborról további információkat a http://vegyeszhk.hu/ oldalon találhattok majd.
További kérdésekkel nyugodtan forduljatok hozzánk:
Varga Ágoston, tel.: 0620/800-94-03; email: varga.agoston@vegyeszhk.hu, illetve
Mikó-Baráth István, tel.: 0630/846-85-83; email: miko.barath.istvan@vegyeszhk.hu
Sok szeretettel várunk Téged: a szervezők!
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