
Mindig is felsőbbrendűnek érezted magad, mint a többiek?
Úgy érzed, hogy valami isteni erővel sikerült felvételt nyerned hozzánk?

Ha igen akkor itt az ideje, hogy ókori görög istennek érezhesd magad négy napra!
Hozd magaddal apu, anyu, kis tesó lepedőjét,  

hogy minden este felejthetetlen tógapartiban bulizhasd át az éjszakát  
leendő társaiddal és természetesen velünk, vén rókákkal! 

Igazi olümposzi istenekhez méltó versenyekkel, 
  muzsikával és itallal várunk benneteket.

Az Óbudai Egyetem Neumann, Keleti és Alba Regia Karának Gólyatáborában 
megtudhatod, hogy te is igazi istennek születél-e  

és készen állsz-e felejthetetlen élményeket szerezni! 

Tarts velünk az Olümposzra vezető úton! 

Ellátás:  
A tábor ideje alatt első napon vacsora, 
a második és harmadik napon reggeli-
ebéd-vacsora, illetve a távozás napján 
reggeli biztosított.

Az időpont:  
2019. augusztus 27-30.
(Hazautazás augusztus 30.-án,  
9-12 óra között, egyénileg!)

Gyülekező:  
2019. augusztus 27.  10:00 
a Keleti Pályaudvar előtt

A Gólyatábor ára:
26.500 Ft

A helyszín:  
5000, Szolnok, Tiszaliget 
Élménysziget



Amire szükséged lesz:
• TAJ-kártya
• készpénz
• zseblámpa
• fürdőruha
• naptej
• törölköző
• szúnyogriasztó / kullancsriasztó
• hálózsák
• „játszósruha”, és meleg öltözék a hűvösebb éjszakákra
• a tábor befizetését igazoló QR kód (papíron vagy digitálisan)
• jókedvre, hiszen az élet szép!

Előfeladatok 
(Teljesítésük kiváltságokkal/plusz pontokkal járhatnak)

• LEGFONTOSABB: Hozz magaddal egy eredeti ókori görög tógát  
(mondjuk egy fehér lepedő is megteszi)

• Készíts képet, amely visszahozza az ókori görögök hangulatát!  
A képet töltsd fel a hivatalos Gólyatábor Facebook csoportba  
(ÓE NiKeVár GT - 2019), #elofeladat és #nikevar2019 taggel.

• Hozz magaddal egy szabadon választott felfújható állatot!
• Csábítsd el Aphroditét!
• Haverkodj össze Zeusszal!
• JÓTÉKONYSÁGI CÉLLAL, arra kérünk, hogy hozz egy plüssállatot, 

 amire már nincsen szükséged. Ígérjük, jó helyre fog kerülni :)

Regisztrálni az uni-jegy.hu oldalon tudsz  
2019. augusztus 11. – 16:00-ig.

A helyek száma véges, így nem érdemes halogatni a regisztrációt. 
 

Annak érdekében, hogy legyenek számodra is ismerős arcok a 
táborban, a GT-t megelőzően 2019. augsztus 10-én (szombaton) 

16:00-tól tartjuk hivatalos Gólyatalinkat a Feneketlen-tónál.
Amire számíthatsz: játékok, amelyek elhozzák Neked a táborozás 

utánozhatatlan hangulatát, miközben találkozhatsz leendő 
hallgatótársaiddal és felsőbb évesekkel.

További információk a főszervezőknél, illetve a hivatalos Facebook 
csoportokban, melyeket itt érhetsz el: golya.nikhok.hu 

Csóka Donát: +36/20-807-6895 – csoka.donat@hok.uni-obuda.hu
Szatmári Boldizsár: +36/31-785-3551 – szatmari.boldizsar@hok.uni-obuda.hu

Üdvözlettel,
A Szervezők


