A 2018-as Egészségügyis bALEKHÉT információs felülete
Kedves leendő elsőéves gólya!
Gratulálunk sikeres felvételidhez és egyben üdvözlünk a Miskolci Egyetem Egészségügyi
Karán!
Ennek örömére szeretnénk Téged meghívni az ősi Selmeci Hagyományokhoz híven, a minden
évben megrendezendő bALEKHET-ünkre, amelyet az egyetem összes karával egy időben
tartunk. A táborban számos kirándulás, buli, vetélkedő fokozza a jó kedveteket és könnyíti az
ismerkedést. A Gólyatáborban bepillantást nyerhettek az Egyetemi életbe, hallhattok
történetéről és a Selmeci Hagyományokról.
Egy biztos: aki részt vesz a Gólyatáborban, könnyebben indul neki az első évnek.

Mikor és hol lesz a bALEKHÉT?
Az esemény 2018. augusztus 26-30-ig kerül megrendezésre, melynek helyszínéül a Miskolci
Egyetem és Miskolc városa szolgál. A rendezvény alatt az E/3-as kollégium ad nektek
otthont.
Ne aggódjon az sem, aki nem ismeri szeretett városunkat, hiszen a Búza téri
autóbuszállomáson és a Tiszai pályaudvaron szervezőink fognak titeket várni!
Gyülekezőpontok:
● Búza téri buszpályaudvar (a digitális óra alatt) 10:00-kor;
● Tiszai pályaudvaron a főbejárat előtt 10:00-kor;
● A Miskolci Egyetem E/3 kollégium előtt 12:30-kor.

Hogyan zajlik a jelentkezés?
A bALEKHÉT részvételi díja: 20 000 Ft

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.
Átutalási határidő: 2018. augusztus 17.
Kedvezményezett neve: MESZ EK
Kedvezményezett számlaszáma: 11734004-25966646-00000000
A közlemény rovatba kötelezően beírandó: a résztvevő neve, TAJ száma
A jelentkezéshez a lenti linken található jelentkezési nyomtatványt kell kitölteni.
KÉRÜNK, HOGY A JELENTKEZÉSI ÉS A FIZETÉSI HATÁRIDŐ BETARTÁSÁRA
KIEMELTEN FIGYELJ!

Egy kis ízelítő a programokból
☺ Sok - sok buli
☺ Kirándulás
☺ Bográcsozás a kollégium előtt
☺ Ismerkedés más karok hallgatóival, tanárokkal és az Egyetemvárossal
☺ Megismerkedés a Selmeci Hagyományokkal, melyet a Miskolci Egyetem is ápol
☺ Vetélkedők
☺ Határtalan jókedv és sok meglepi
☺ Koncertek (AK26, Pixa, Kis Grofó, Lotfi Begi, Groovehouse, Zelenák Krisztián,
Katapult DJ)
A korábbi gólyatáborokról képeket és videókat az ME-EK HÖK Facebook oldalán találsz:
https://www.facebook.com/meekhok/

Amire a gólyatábor alatt feltétlenül szükséged lesz
➢ Játszós ruha, sportcipő, fürdőruha
➢ Evőeszköz (kés, kanál, villa), tányér
➢ Némi költőpénz

➢ A Tiszai pályaudvarra érkezőknek 4 db, a Búza térre érkezőknek 2 db buszjegyre vagy
MVK
tanuló bérletedre - a találkozási pontnál is meg tudjátok venni
➢ Határtalan jókedv! - mert a diákság éltető eleme a vidámság
➢ Személyi igazolvány, lakcímkártya, TB kártya és adókártya
Problémáiddal és kéréseiddel fordulj bizalommal a gólyatábor főszervezőihez:
Botkó Réka

EK - HÖK Elnök

+36307181217

Tresó Lilla

EK - Valétaelnök

+36709429510

Balázs Laura

EK - Valétapénztáros

+36307447628

ekbalek7.2018@gmail.com

Online jelentkezési űrlap

https://goo.gl/forms/H21KrKTKBQ1jxOC82
Amennyiben a Facebookon szeretnél kapcsolatba lépni velünk, keresd az ME-EK
GÓLYATÁBOR 2018 csoportot!

