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Kedves újdonsült Károlis Hallgató!

Gratulálunk a sikeres felvételidhez! Most már Te is a Károli nagy családjának tagja
vagy. Mielőtt azonban megkezdődik az első egyetemi féléved, és beülnél az első előadásra
vagy aláírnád a neved a katalóguson, van még egy kis és egy nagy élmény számodra!

A kis élmény nem más, mint a Károli BTK Gólyatalálkozó, ahol is lehetőségetek
nyílik megismerkedni a felsőbb éves szaktársaitokkal, kötetlenül kérdezni tőlük. Illetve a
HÖK koordinálásával tudtok majd informálódni a beiratkozás és az első tárgyfelvétel
menetéről és nem utolsósorban a hallgatói életről. Részletes információkért és regisztrációért
keressétek a HÖK Facebook oldalát.
A következő nagy esemény pedig nem más, mint a Gólyatábor! A sok éves
tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez a 4 napos, 3 éjszakás rendezvény végigkíséri mindazon
hallgatók egyetemi éveit, akik részt vesznek e felejthetetlen élményben. Az itt összerakott
csapatokban köttetett barátságok kitartanak a diplomáig és még azon túl is. A gólyatáborban
létrejön egy olyan kötelék, amely sokkal könnyebbé és oldottabbá teszi az első félévet, és ez
mással nem is helyettesíthető. A HÖK csapata évről-évre próbálja felülmúlni az előző évi
rendezvényt, hogy minél szebb, színesebb élményekkel kezdjék meg a gólyák az első
szemeszterüket.
A történet persze nem itt kezdődik. Idén táborunk helyszíne nem más, mint a nyugati
pusztán lévő világ, KREndyland. A kanyonok kies fennsíkja, a farmok sokasága, a szalon
savanyú illata és a poros utcák hangulata. Az a hely, ahol egy helyen éltek cowboyok,
indiánok, aranyásók, banditák és sok más csapat a sheriffek (HÖK) felügyelete alatt. Ez alatt a
pár nap alatt születnek majd a legendás revolverhősök, híres kártyások és dörzsölt
részvényesek. Amit nem tudunk, hogy melyik csapat lesz KREndyland legújabb Mr.
KREndy-je…

A LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:
Időpont:

augusztus 30. – szeptember 2. (3 rövid nap, 3 hosszú éjszakával)

Indulás:

augusztus 30. 8:00, Déli pályaudvar

Helyszín:

Tata - Ifjúsági tábor (2890, Fáklya u. 4.)

Ár:

29 990 Ft (mely három éjszakára ágyat (de minek), napi háromszori étkezést
és az oda útra érvényes vonatjegyet, a fellépőket és a szervezett programok
költségeit tartalmazza)

Jelentkezés módja:

A jelentkezésed online felületen tudod elküldeni. A jelentkezés linkjét
megtalálod a gólyatábor hivatalos eseményénél (KRE BTK Gólyatábor 2018),
valamint a HÖK weblapján. Amennyiben valaki nem rendelkezik Facebookprofillal annak küldenie kell egy e-mailt a krebtkgt18@gmail.com címre és
megküldjük az űrlapokat.
Felhívjuk figyelmeteket, hogy a jelentkezést csak gmail-fiókkal lehet
elküldeni! És a tétel is csak annak jelenik meg a Neptunban, aki kitöltötte
az űrlapot!

Fizetés módja:

Neptun-rendszeren keresztül. A Felvételi leveledben megküldte az illetékes
Kar 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 és mellette a nevet.
2. lépés: Az egyetem a Neptun-felületedre rakja a befizetett összeget.
(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.

Jelentkezési határidő:

Augusztus 15. (szerda) A határidő után benyújtott jelentkezéseket
sajnos már nem áll módunkban feldolgozni, így kérünk titeket, hogy
minél hamarabb küldjétek el nekünk a kitöltött jelentkezési lapotokat.
A jelentkezés lemondására legkésőbb 2018. augusztus 19-ig
(vasárnap) van lehetőség. Lemondást kizárólag a lenti e-mail címen
fogadunk el.

Befizetési határidő:

A jelentkezést követően kérünk benneteket, hogy legkésőbb
augusztus 19-ig (vasárnap) rendezzétek a befizetést a Neptunon.

Elérhetőségeink:

Tel.:

+36 1 - 872-17-38

Személyesen:

1146, Budapest, Dózsa György út 25-27. fszt. 1.

Mail:
Web:

krebtkgt18@gmail.com
facebook.com/krebtkhok

(A tábor minden résztvevőjének ajánlott utasbiztosítás kötése, amelyet mindenki egyénileg intéz. A
szolgáltató nem rendelkezik teljes körű felelősségbiztosítással. A tájékoztatás nem teljes körű,
kérdéseitekre a választ leghamarabb a krebtkgt18@gmail.com címen kaphatjátok meg. Csak az ott
adott válasz tekinthető hivatalosnak!)

Üdvözlettel:

A Szervezők, vagyis a Hallgatói Önkormányzat

