
Minden sorozatot kipörgettél a karantén alatt?
Várnod kell még a következő évadra?

Szakítsd meg a Netflix maratont egyetemi éveid legmeghatározóbb bulijával!
Vegyél részt az Óbudai Egyetem Neumann, Keleti és Alba Regia Karának Gólyatáborában, 

melynek témája A nagy pénz rablás, azaz a La Casa De Papel című sorozat lesz!

Gyere, és chillezz velünk Balaton parton!

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

Az időpont: 
2021. augusztus 23-26.
(Hazautazás augusztus 26.-án, 
9-12 óra között, egyénileg!)

Gyülekező: 
2021. augusztus 23.  10:00
Vérmezőn a Nagy réten

A Gólyatábor ára:
37.000 Ft

A helyszín: 
Park Hotel
8638, Balatonlelle Honvéd u. 22.

Amit feltétlenül hozz magaddal:
• személyazonosító igazolvány
• TAJ-kártya
• védettségi igazolvány!!!
• készpénz
• fürdőruha
• naptej
• törölköző
• szúnyogriasztó / kullancsriasztó
• „játszós”, kényelmes ruha, és meleg öltözék a hűvösebb éjszakákra
• a tábor befizetését igazoló QR kód (papíron vagy digitálisan)
• jókedvet, hiszen az élet szép!



Előfeladatok 
(Teljesítésük kiváltságokkal/plusz pontokkal járhatnak)

• Hozd a karaktert!  
Öltözz be egy szereplőnek a kedvenc sorozatodból az esti buliban, és zsebeld be 
csapatoddal a plusz pontokat! 

• Mutas meg kreativításod, és vegyél részt nyereményjátékunkon!  
Indítsd el a Photoshoppot, vedd elő a zsírkrétákat, vagy készíts egy videót TikTokra!  
A lényeg, hogy az alkotásod kötődjön a gólyatáborhoz. 
A művet töltsd fel a hivatalos Gólyatábor Facebook csoportba (ÓE NiKeVár GT - 2021), 
#elofeladat és #nikevar2021 taggel. 
A legegyedibb jelentkezők garantáltan nem maradnak szomjasak! 

• Hozz magaddal egy szabadon választott felfújható állatot! 
Ha Balaton, akkor strand. Talán nem is kell ennél többet mondanunk...

Annak érdekében, hogy legyenek számodra is ismerős arcok a 
táborban, a GT-t megelőzően 2021. augsztus 4-én (szerdán) 17:30-tól 

tartjuk hivatalos Gólyatalinkat a Feneketlen-tónál.

Amire számíthatsz: játékok, amelyek elhozzák Neked a táborozás 
utánozhatatlan hangulatát, miközben találkozhatsz leendő 

hallgatótársaiddal és felsőbbévesekkel.

Regisztrálni az uni-jegy.hu oldalon tudsz  
2021. augusztus 2-10 között.

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

Főszervezők elérhetőségei:
NIK: Versics Dániel: +36/30-531-6682 – versics.daniel@hok.uni-obuda.hu
KGK: Fárbás Gergely: +36/30-824-0743 – farbas.gergely@hok.uni-obuda.hu
AMK: Szabó György: +36/30-479-2007 – szabo.gyorgy.96@gmail.com

Üdvözlettel,
A Szervezők

További információk a főszervezőknél, illetve a hivatalos 
Facebook csoportokban, melyeket itt érhetsz el: 
nikhok.hu/golyatabor-2021




