
NiKeVár GT 2018 – Jöhet egy kis  

retro-party? 

 

Úgy érzed néha már nem tudsz lépést tartani a technológia fejlődésével, és 

az idő megállíthatatlan gyorsulásával? 

Akkor utazz velünk vissza a ’80-as, ’90-es évekbe!  

Kutass szekrényedben a pöttyös szoknyád után, és kapd elő a susogós 

melegítőd, hogy ezt a négy napot a lehető legjobb formádban bulizhasd 

végig. Lemezlovasaink már fényezik a gramofont, és a táncparkett csak Rád 

vár! Ne feledd, érdekes feladatokkal készülünk neked, hogy megismerhesd 

jövőbeli társaidat, és a felsőbbéveseket, akikkel együtt rophatod a 

csárdást... vagy mit táncolnak a fiatalok manapság. :D 

Az Óbudai Egyetem Neumann, Keleti, és Alba Regia Karának 

gólyatáborában megtudhatod, készen állsz-e egy igazán felejthetetlen 

élményre. Tarts velünk! 

Az időpont: 2018. augusztus 23-26. 

(Hazautazás augusztus 26.-án 9-12 óra között, egyénileg!) 

A helyszín: Mezőkövesd, Olajfa út 1, 3400 

Gyülekező: 2018. augusztus 23.-án 9:00-kor a Keleti Pályaudvar előtt 

Ellátás: A tábor ideje alatt első napon vacsora, a második és harmadik 

napon reggeli-ebéd-vacsora, illetve a távozás napján reggeli biztosított. 

A Gólyatábor ára: 23.000 Ft 



Amire szükséged lesz: 

- TAJ-kártya, készpénz, zseblámpa 

- fürdőruha, naptej, törölköző, szúnyogriasztó / kullancsriasztó 

- hálózsák, „játszósruha”, és meleg öltözék a hűvösebb éjszakákra 

- a tábor befizetését igazoló papír 

- jókedvre, hiszen az élet szép 

Előfeladatok (Teljesítésük kiváltságokkal/plusz pontokkal járhat!) 

• Készíts képet, amely visszahozza a ’80, ’90-es évek hangulatát! A képet 

hozd magaddal a táborba és mutasd be nekünk. Pluszpont, ha felteszed 

Instára, vagy postolod a hivatalos GT Facebook csoportba, #elofeladat és 

#nikevar2018 taggel. (10-50 pont a csapatodnak / kép) 

• Öltözz be a ’80, ’90-es évek divatjába! (10-150 pont a csapatodnak) 

• Hozz bakelit lemezt, kazettát, illetve olyan tárgyat, ami felidézi a retro 

stílust! (20-100 pont a csapatodnak / tárgy) 

• Hozz egy WC pumpát is! (150 pont a csapatodnak) 

Regisztráció: golyatabor.uni-obuda.hu 

Regisztráció határideje: 2018. augusztus 12. - 12:00 

Annak érdekében, hogy legyenek számodra is ismerős arcok a táborban, a 

GT-t megelőzően, 2018. augusztus 10-én (pénteken), 16:00 órától tartjuk 

hivatalos Gólyatalinkat a Feneketlen-tónál. Amire számíthatsz: játékok, 

amelyek elhozzák Neked a táborozás utánozhatatlan hangulatát, miközben 

találkozhatsz azokkal, akiket viszontláthatsz a GT-ben is!  

A visszaszámlálás megkezdődött! ;) 

További információ a főszervezőknél, illetve a hivatalos Facebook 

csoportokban, melyet itt érhetsz el: 

golya.nikhok.hu 

 
 Suhayda Viola: +36 20 440 9033 , suhayda.viola@hok.uni-obuda.hu 

Nagy László: +36 20 559 8317, nagy.laszlo@hok.uni-obuda.hu 

Üdvözlettel, 
A Szervezők 

Felhívjuk minden résztvevő figyelmét, hogy az írott és íratlan szabályok mellett a tábor területén a 

magyar törvények is érvényesek. Ezek betartása MINDEN jelenlévő számára kötelező! Bármely 

törvény megszegése esetén az illetőt azonnal száműzzük a tábor területéről! 


