
Kedves Gólya! 

Először is engedd meg, hogy gratuláljunk Neked a sikeres felvételihez! Hamarosan igazi egyetemista 

leszel, de előtte vár rád a 

GÓLYATÁBOR! 

Egy új időszámítás kezdődik most az életedben, sok-sok új élménnyel, és bizony nehézséggel is. A 

magányos cowboyok és cowgirlök kora már lejárt, a következő néhány év kőkemény csapatjáték lesz. 

Ehhez szeretnénk mi segítséget nyújtani, és megadni a lehetőséget, hogy sok-sok új barátot szerezz, 

akikkel együtt harcolhatsz a következő 3+ évben. 

Tudjuk, hogy rengeteg kérdés van még a fejedben, hogy milyen is lesz Óbudaisnak lenni, de ne aggódj, 

hiszen mi - Rókák - azért vagyunk, hogy ezekre válaszoljunk. A Western Gólyatáborban megtudhatsz majd 

mindent, ami ahhoz kell, hogy felkészülve kezd az évet. �  

Bizonyára rengeteget hallottál már egyetemista ismerőseidtől, hogy ez mennyire emlékezetes esemény a 

Gólyatábor, nos, ez mind igaz, eddigi életed legjobb bulija vár rád! Ha mégse mondták volna, akkor 

garantáljuk, Te leszel az, aki élete végéig mesélni fogja az élményeit. Lássuk miről is van szó: 

● Te 

● 800 gólyatársad 

● Megszámlálhatatlanul sok róka, kik erre a néhány napra anyukátok és apukátok lesznek 

● Délelőttönként fejtágítás, délutánonként és esténként jobbnál-jobb versenyek és feladatok 

● Minden este hatalmas parti 

Jól hangzik? Akkor lássuk a részleteket: 
2016 Augusztus 21 (vasárnap) és 24 (szerda) között, Siófokon a Party Strand Hotelben várunk titeket. A 

tábor 20.000 Ft, ez tartalmazza a szállást (4 nap, 3 éjszaka), a teljes ellátást (leérkezés napján vacsora, 

távozás napján reggeli)(ne aggódj, nem rosszabb, mint amit a börtönben adnak) , a programokat, és a 

leutazást.  

Hogyan tudok jelentkezni? 
A http://hok.uni-obuda.hu/golyatabor_2016 oldalon tudsz regisztrálni. 

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 7.24:00 óra 

 Bővebb információkat a fenti oldalon találsz. 

Hogyan jutok le? 
Augusztus 21-én, 09:00-kor Budapesten a Déli pályaudvar melletti vérmezőn találkozunk. A pontos 

térképet megtalálod a gólyatábor weboldalán. 
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Mit hozz magaddal? 
● Fürdőruha, naptej, törölköző, TAJ kártya 

● Játszósruha 

● Meleg pizsama (vagy ne, ha a nélkül szeretsz 

aludni) 

● Zseblámpa, Szúnyogriasztó 

● Még több játszósruha 

● Cowboy csizma, serifcsillag, ló 

● Hatlövetű vízi pisztoly 

● Költőpénzt, amit elverhetsz a “casionóban”. A 

vadnyugaton még nem találták fel a 

bankautomatákat. 

● Ha élsz vele: a tábor teljes idejére elegendő 

dohányárut. 

● Valami kis meglepetést a rókáidnak 

Mit NE hozz magaddal? 
● Anyukádat (kivéve, ha a serifet megszégyenítő 

módon tartóztat le egy Vadnyugati banditát) 

● Lovat vagy kaktuszt (csak fogyasztásra alkalmas 

állapotban) 

● Robotos, almás, vagy ablakos termékeket (nem 

lesz időd, és kockulni amúgy se menő) 

● Kést és gyorskötegelőt. De komolyan, ne, Ricsi 

nem akar megint kórházba menni. 

● Ékszert, vagy bármi nagy értékű holmit. (Nem 

akarsz szórakozás helyett folyton ezekre vigyázni.) 

 

Mit vegyek fel? 
Mindenképpen olyan ruhát, amit nem sajnálsz, ha koszos lesz. Deeeeee! Ha elég kreatív Western témájú 

jelmezt készítesz magadnak vagy hozol, akkor sok-sok pluszpontot szerezhetsz a csapatodnak. Legyél 

bármi, ami kapcsolódik a vadnyugathoz: sheriff, cowboy, cowgirl, postakocsi, vagy akár sivatag, csak 

kötődjön a témához! 

Nem találkozhatnánk már golyatábor előtt is? 
Ha ennyire szeretnéd, legyen �  Mondjuk…. 

Gyorsan jelezd vissza facebookon, hogy jössz-e: https://tali.rkkhok.hu 

Hol találok még információkat? 

A gólyatábor hivatalos oldala 

https://gt.rkkhok.hu  

Összegyetemi facebook csoport: 

https://oecs.rkkhok.hu 

A saját facebook csoportunk 

http://cs16.rkkhok.hu 

A gólyatábor facebook eseménye 

https://event.rkkhok.hu 

Reméljük sikerült meggyőznünk, hogy velünk tarts ebben a hatalmas buliban! Jelentkezz gyorsan, 

hiszen a helyek száma korlátozott, nem szeretnénk, ha pont Te maradnál le életed legjobb 

élményéről! 

Üdvözlettel, 

A gólyatábor szervezői 
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