
Téged is várunk
a Semmelweis Egyetem Gólyatáborába!

A ponthatárok pár napja már napvilágot láttak, és bár fejben tudtad, elhinni talán mégsem merted, hogy felvettek! Gratulálunk a
sikeres felvételidhez, amelynek ma már kézzelfogható bizonyítéka is van: megérkezett Hozzád a Semmelweis Egyetem első
hivatalos levele.

Most végre kezedben tartod levelünket, ahogy Veled együtt sok száz másik Gólya is, az egészségügy minden területéről. Ez
pedig nem más, mint a meghívó az ország legnagyobb Gólyatáborába, amely 2021. augusztus 17. és 22. 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. Különös hangsúlyt
fektetünk a résztvevők biztonságára, hogy egy, a Semmelweis Egyetemhez méltó tábort rendezhessünk, ahol még az egyetem
rektora is látogatást tesz. Megismerheted leendő csoport- és évfolyamtársaidat, minden kisebb és nagyobb kérdésedre választ
kapsz tanáraidtól és instruktoraidtól - azaz tőlünk; mindezt egy fergeteges, sokszínű programkavalkád közepette.

Mit is kell tenned, hogy Te is részese lehess ennek az élménynek?

Jelentkezz a honlapunkon! (http://golya.iocs.hu).
Töltsd ki a jelentkezési formot és fizess online, mivel a férőhelyek száma sajnos korlátozott.
A jelentkezésben írj nekünk pár sort (vagy akár többet - a lényeg, hogy mi Rád vagyunk kíváncsiak, nem az amerikai típusú
önéletrajzodra), és mellékelj egy képet is magadról, hogy felismerhessünk! A tábor folyamán orvosi szolgálat fog vigyázni az
egészségünkre; hogy fel tudjanak készülni minden esetre írd meg instruktoraidnak a szedett gyógyszereidet, és krónikus
betegségedet, ha vannak. Természetesen ezeket az adatokat nem adjuk ki senkinek sem.

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), valamint utald el a 25.000 forint
tábordíjat, amelyben benne van az utazás, szállás és étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) teljes költsége, továbbá biztosítja hat
napra a programok végeláthatatlan sorozatát is. Persze egy kis költőpénz (készpénz formájában) sem árt majd az estékre. A
környezetvédelem jegyében a tábor területén repohár rendszer is működik.

Az utazás pontos időpontjáról és helyszínéről a honlapon, illetve a jelentkezésedre küldött válaszlevélben értesítünk majd.
További információkra lelsz folyamatosan frissülő honlapunkon: http://golya.iocs.hu
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. Ha még ez sem oltaná mértéktelen információszomjad, keresd bátran karod főinstruktorát:

ÁOK

Gonda Zsombor 30 915 4456 gonda.zsombor@iocs.hu

Krupa Zsófi 70 771 9419 krupa.zsofia@iocs.hu

ETK

Darabont Gyöngyike 30 670 0297 darabont.gyongyike@iocs.hu

Szerdahelyi Virág Panka 30 988 5468 szerdahelyi.virag.panka@iocs.hu

FOK Horváth Flóra 70 772 8827 horvath.flora@iocs.hu

GYTK Mándoki Andris 30 596 0197 mandoki.andris@iocs.hu

EKK Nagy Edina 70 223 4246 nagy.edina@iocs.hu

PAK

Szuhi Levente 30 600 8717 szuhi.levente@iocs.hu

Fröhlich Viola 30 329 3997 frohlich.viola@iocs.hu

Tehát a legfontosabb teendőid: jelentkezz online, írj bemutatkozást, várd a választ, nézd a honlapot! Találkozzunk
augusztus 17-én!
Addig is üdvözölnek leendő instruktoraid, köztük a Gólyatábor főszervezői:

Vigh Lídia Laura
IÖCS táborszervező

(30) 718 4345
vigh.lidia@iocs.hu

Kismarjai Kata
IÖCS táborszervező

(30) 694 0343
kismarjai.kata@iocs.hu

Tripolszky Bálint
SE HÖK Elnök

Stubnya János Domonkos
SE HÖK Alelnök

http://golya.iocs.hu/
http://golya.iocs.hu/

