
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Hallgatói Önkormányzat 

Jelentkezési Lap 

KRE-ÁJK Gólyatábor 2017, Siófok 
 

Kedves Elsőéves Hallgató, Kedves Gólya! 
 
Először is szeretnénk gratulálni, hogy felvételt nyertél az egyetemre és így lehetőséged van részt venni az egyetemi évek egyik 

legemlékezetesebb programján, a gólyatáboron. Kérjük, az alábbi regisztrációs lap kitöltésével véglegesítsd jelentkezésed. 
A táborban különböző szórakoztató játékok, versenyek és programok útján megismerheted azokat, akikkel a következő néhány évet együtt 

fogod tölteni, akiknek a jegyzetét el fogod kérni, vagy akikről épp lenézel egy-egy zh kérdést!  

A tábor ideje alatt külön biztonsági szolgálat működik a helyszínen, gondoskodva arról, hogy minden a legnagyobb rendben legyen! 

A jelentkezési lap kitöltésével vállalod, hogy a programokon saját felelősségre veszel részt, valamint a jelentkezéssel egyidejűleg 

elfogadod, hogy a rendezvény ideje alatt betartod a tábor és az rendezvény szabályait (különös tekintettel a tűz- és balesetvédelmi 

szabályokra), amennyiben azokat mégis megszeged, abban az esetben a szervezők a táborból azonnali hatállyal kizárhatnak! A 

jelentkezéssel elfogadod, hogy az általad okozott kárért teljeskörű felelősséggel tartozol. 
Bármilyen kérdésed lenne a jelentkezéssel vagy a táborral kapcsolatban, írj bátran a kreajk.hok@kre.hu címre, és ahogy tudunk 

válaszolni fogunk. Facebook-on pedig keressétek a KRE ÁJK HÖK profilját, ahol gyors választ adunk, és meghívunk a 

gólyatábor hivatalos event-jére, ahol a további hasznos információkról tájékoztatjuk a jelentkezőket. 
 

Név(*): 
 

Neptunkód (*): 
 

Becenév(*): 
 

Születési hely, idő(*): 
 

Szak(*): 
 

Telefonszám(*): 
 

E-mail(*): 

 

.......................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 

 
 

Húzd alá a Neked megfelelőt(*): 
 

Vegetáriánus étrendet kérek nem kérek 
 

Pólóméretem: S M L XL XXL 
 
 
 
 
 
 
 

 
A gólyatáborra a befizetés a Neptun rendszeren keresztül zajlik, amely egy több fázisú folyamat: 1: Ezt a jelentkezési lapot a 

kitöltést követően scanneld be, és küldd vissza nekünk a kreajk.hok@kre.hu címre. 2: A részvételi díjat a bankban az egyetem 

gyűjtőszámlájára utald át, a közleménybe NK-…………… írd (a kipontozott helyre a 6 jegyű neptun kódod kerül). 3: Mikor 

beérkezett a gyűjtőszámlára a pénz, a n e ptun fiókodban a pénzügyek/befizetés menüpontban kipipálod a kiírt gólyatábori költséget 

és rákattintasz a továbbra, illetve a befizetésre. Ha mindezt megcsináltad, csak akkor végleges a jelentkezésed! (A neptun 

fiókodban a jelentkezési lap visszaérkezését követő néhány napban kerül kiírásra a gólyatábor költsége, az átfutási időre tekintettel 

szíves türelmedet kérjük.) 
 

Bármilyen allergia, betegség vagy egyéb dolog, amiről biztonságod érdekében tudnunk kell: 
 
 
 
 
*: A csillaggal jelölt helyek kitöltése kötelező! 
 
 

Aláírás
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