Téged is várunk
a Semmelweis Egyetem Gólyatáborába!

A ponthatárok már több mint egy hete napvilágot láttak, és bár fejben tudtad,
elhinni talán mégsem merted, hogy felvettek! Ezúton is szeretnénk gratulálni a
sikeres felvételidhez.
Most végre megkaptad levelünket, ahogy Veled együtt sok száz másik Gólya
is, az egészségügy minden területéről. Ez pedig nem más, mint a meghívó a
Semmelweis Egyetem Gólyatáborába, amely 2020. augusztus 21. és 24.
között kerül megrendezésre a Tatai Ifjúsági Táborban.
Ez egy tábor, amely az elmúlt harminc évben már több ezer gólyának adta meg
az első, egyetemhez kötődő élményt. Egy tábor, amely szakít a gólyatáborokról
elterjedt sztereotípiákkal - itt minden Rólad szól és Érted van. Megismerheted
leendő csoport- és évfolyamtársaidat, minden kisebb és nagyobb kérdésedre
választ kapsz tanáraidtól és instruktoraidtól - azaz tőlünk; mindezt egy
fergeteges, sokszínű programkavalkád közepette.
Rendkívüli körülmények között, soha nem látott járványhelyzetben zártad le az
előző tanévet és gimnáziumi tanulmányaidat, ezért a tábor szervezésekor
különös hangsúlyt fektetünk a résztvevők biztonságára, a megfelelő
egészségügyi óvintézkedésekre, hogy egy, a Semmelweis Egyetem
névadójához, valamint Egyetemünk hírnevéhez
méltó tábort
rendezhessünk, ahol még az egyetem Rektora is látogatást tesz. Minden
résztvevő Rektor Úrtól ajándékba kap Semmelweis 250-es maszkot, amit a
tábor ideje alatt, a programokon viselni kell majd. Gondoskodunk mindenki
számára egyéni kézfertőtlenítőről, valamint minden résztvevőnek és
szervezőnek az Egyetemi klinikákon a tábor előtt ingyen SARS-CoV-2 PCR
vizsgálaton kell átesnie és csak negatív lelet birtokában lehet részt venni a
táborban. Ezen túl a tábor folyamán folyamatos orvosi szolgálat fog vigyázni
az egészségünkre.
Mit is kell tenned, hogy Te is részese lehess ennek az élménynek?
Jelentkezz a honlapunkon - a 191107-es kód beírása után - adataid
megadásával (http://golya.iocs.hu).
A jelentkezési űrlap kitöltésekor írj nekünk pár sort magadról (vagy akár többet
- a lényeg, hogy mi Rád vagyunk kíváncsiak, nem az amerikai típusú
önéletrajzodra), és mellékelj egy képet is, hogy felismerhessünk! Annak
érdekében, hogy az orvosi szolgálat megfelelően fel tudjon készülni minden
esetre, írd meg a bemutatkozó részben a szedett gyógyszereidet, és
krónikus betegségedet, ha vannak. Természetesen ezeket az adatokat nem
adjuk ki senkinek sem, a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint kezeljük őket.
Csomagolj a táborra hat napra való kényelmes holmit - olyat is, amiben nem
sajnálsz önfeledten játszani -, fürdőruhát, naptejet, sportfelszerelést, meleg
ruhát, hálózsákot és párnát (mert ágynemű nem lesz a szobákban), esőkabátot
vagy esernyőt, hideg ennivalót az első napra, személyi igazolványt,
lakcímkártyát,
TAJ-kártyát,
honlapról
letölthető
igazolást
(http://golya.iocs.hu) arról, hogy közösségbe mehetsz, véradó igazolványt,
mert lesz lehetőség váradásra, valamint 23.500 forint tábordíjat, amelyben
benne van az utazás, szállás és étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) teljes
költsége, továbbá biztosítja négy napra a programok végeláthatatlan sorozatát
is. Persze egy kis költőpénz (készpénz formájában) sem árt majd az estékre,
mert a tábor területén bankkártyás fizetési lehetőség, illetve ATM nincs. A
környezetvédelem jegyében kérünk, hogy hozz magaddal többször

használatos műanyag poharat vagy thermobögrét a reggelikhez, hogy
csökkentsük a táborban keletkező hulladékot. A tábor területére külső
helyszínen vásárolt alkohol tartalmú italt behozni tilos! Kérünk minden
résztvevőt, hogy Semmelweis Polgárhoz méltó módon viselkedjünk a
tábor ideje alatt!
Az utazás pontos időpontja és helyszíne: augusztus 21. 9:00, találkozó a
Gödör, az az a Déli pályaudvar kerengője.
További
információkra
http://golya.iocs.hu

lelsz

folyamatosan

frissülő

honlapunkon:

Azért, hogy a Gólyatábor minden résztvevőnek és szervezőnek biztonságos,
élményekben gazdag legyen, kérjük, részletesen olvasd el a honlapunkon
is megtalálható tábori házirendet, és a részvételi szabályok teljes
ismeretében gyere el táborozni!
Honlapunkon találsz egy kis ízelítőt a hangulatból, válaszokat legsürgetőbb
kérdéseidre a táborral és az évkezdéssel kapcsolatban.
Idén is elkészült az Egyetem kezdést megkönnyítő kiadványunk a gólyahír, ami
reméljük, segít majd átkalauzolni az egyetemi világ labirintusán. Rengeteg
információt és érdekességet olvashatsz itt Egyetemünkről és az egyetemista
életről. A kiadványt az alábbi linkre kattintva éred el.
Ha még így sem kapnál minden kérdésedre választ, keresd bátran karod
főinstruktorát:

karifőnökök

telefon

e-mail

Dénes András

(30) 6674581

denes.andras@iocs.hu

Rausch Eszter

(30) 4320425

rausch.eszter@iocs.hu

Szabó Adrienn

(70) 5254023

szabo.adrienn@iocs.hu

Szendrei Dóra

(20) 4985347

szendrei.dora@iocs.hu

EKK

Stewart Léna

(20) 2268707

stewart.lena@iocs.hu

FOK

Meiszterics Luca

(30) 2876335

meiszterics.luca@iocs.hu

GYTK

Németh Szonja

(30) 8900480

nemeth.szonja@iocs.hu

Nyariki Noel

(20) 4574163

nyariki.noel@iocs.hu

Illésházy Bianka
Júlia
Bernhardt Noémi

(30) 6270833

illeshazy.bianka.julia@iocs.hu

(30) 5250419

bernhartd.noemi@iocs.hu

ÁOK

ETK

PAK

Tehát a legfontosabb teendőid: jelentkezz online, várd a választ, nézd a
honlapot! Találkozzunk augusztus 21-én!

Addig is üdvözölnek leendő instruktoraid és a Hallgatói Önkormányzat képviselői, köztük a Gólyatábor főszervezői:

Domokos Zsófia Odett
táborszervező
Instruktor Öntevékeny Csoport
(30) 973 4501
domokos.zsofia.odett@iocs.hu

Boros Kinga
táborszervező
Instruktor Öntevékeny Csoport
(70) 337 5684
boros.kinga@iocs.hu

Kapai Ádám
Alelnök, táborszervező
Semmelweis Egyetem
Hallgatói Önkormányzat
www.facebook.com/students
ofsemmelweis

Takács Félix
Alelnök, táborszervező
Semmelweis Egyetem
Hallgatói Önkormányzat
www.facebook.com/students
ofsemmelweis

