
Kedves Károlis Hallgató! 

Gratulálunk sikeres felvételidhez! Nagy szeretettel köszöntünk köreinkben. Mielőtt 

azonban megkezdődnek egyetemi éveid, a beiratkozás után, de az első végigült előadásod 

vagy szemináriumod előtt jó, ha képben vagy, mi is vár téged a Károlis közösségben. Az első 

és egyben az egyik legkiválóbb alkalom erre a Gólyatábor, ahol belekóstolhattok egyetemi 

élet pompás rejtelmeibe.  

A Károli ÁJK 2017-es Gólyatáborában, ahol az egyetlen dolgod, hogy jól érezd 

magad, erről pedig a nagyon odaadó és nagyon felkészült csapatvezetők és szervezők fognak 

gondoskodni.  

A táborban rengeteg program, buli, ajándék és sztárfellépő vár. Emellett önfeledt 

vidámsággal, lehengerlő hangulattal és életre szóló élménnyel készülünk. 

A Facebook hivatalos eseményén (https://goo.gl/u6sH6A) fogtok részletes tájékoztatást kapni 

mindenről, illetve a tábor instruktorai és szervezői megkeresnek benneteket levélben is. 

Aki jön a Gólyatáborba, az augusztus 28-án ne felejtsen el beiratkozni az Egyetemen, hogy 

másnap már gondtalanul tudjon részt venni a táborban.  

 
A LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK A TÁBORRÓL: 

Időpont:  augusztus 29. -  szeptember 1. (3 rövid nap, 3 hosszú éjszakával) 

Találkozó: Siófokon a vasútállomásnál várunk titeket. Regisztráció: 9:00-10:00 (ebben az 

időintervallumban MINDENKÉPP érkezzetek meg az állomásra) 

Helyszín:  Ezüstpart Hotel Siófok (8600, Liszt Ferenc stny. 4.) 

Ár:  Melyről később kaptok pontos tájékoztatást ( körülbelül 29.900 Ft lesz, 

mely három éjszakára ágyat , szállodai környezetben apartmanokban és napi 

háromszori étkezést foglal magába, illetve a programokat, fellépőket és a 

szervezett rendezvényeket tartalmazza.) 

Jelentkezés módja: Felhívjuk figyelmeteket, hogy a jelentkezést csak e-mailen tudjátok 

elküldeni a gólyacsomagban küldött jelentkezési lap kitöltésével (melyet 

majd a Facebook-s oldalunkról, illetve az Egyetem honlapjáról is le 

tudtok tölteni)!!! 

Korlátozott számú Hallgatót tudunk fogadni, túljelentkezés esetén a 

jelentkezési lapok érkezési sorrendben kerülnek elfogadásra, illetve 

várólistára. Megértéseteket köszönjük! 

Fizetés módja: Neptun-rendszeren keresztül. A Felvételi leveledben megküldte a 

Tanulmányi Osztály a Neptun-kódodat és jelszavadat. Befizetés menete: 

1. lépés: Az egyetem gyűjtőszámlájára kell utalni a pénzt. Számlaszám: 

11705008-20496203-0000000. Közleményben a „NK-Neptun-kód” feliratot 

kell feltüntetni, nyílván a saját kódoddal. 

2. lépés: Az egyetem a Neptun-felületedre rakja a befizetett összeget. Ennek 

lehet egy-két napos átfutási ideje. (Pénzügyek fül alatt látható)  

3. lépés: A pénz hozzárendelése a Neptunodhoz nem azonos a tétel 

kifizetésével, így azt neked kell manuálisan elvégezni ugyanezen a felületen, 

ahol látod majd a gólyatábor tételét.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fu6sH6A&h=ATOKuGlUD1CS1cAk0cOgKwFM6sANWgIG3GVkzc5WsSt2-GZl_AvAPb1RN4G0vQ0srpZ6kBeh7x-4y987Sbxicfddmt0seX8nVKKDRVJzXlG6tE1zDE6nTcfxxlRWUlzQt4kSQgjinxpLDw


 

Jelentkezési határidő:  2017.Augusztus 18.   

A határidő után benyújtott jelentkezéseket sajnos már nem áll módunkban feldolgozni, így kérünk 

titeket, hogy minél hamarabb küldjétek el nekünk a jelentkezéseteket!!! A jelentkezés után mielőbb 

rendezzétek a Neptunos befizetést (határidő: augusztus 21.), ha kérdésetek van ezzel kapcsolatban, 

keressetek minket! Felhívjuk figyelmeteket, hogy pénz visszatérítésére nincs mód! 

Elérhetőségeink:  

Mail:    kreajk.hok@kre.hu  

Web:      www.facebook.com/kreajkhok/  

  

Üdvözlettel:        

A Szervezők, vagyis az ÁJK Hallgatói Önkormányzata 
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