Kedves Gólya!

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy felvételt nyertél a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti
Karára. Ezúton jelezzük, hogy a gólyatábor 2017. 08. 23 - 08. 26. között kerül megrendezésre.
Egy gólyatábor olyan, mint a legény/leánybúcsú, amely nélkül lehet esküvő, de nem az igazi.
A tábor alatt a hallgatótársaid mellett megismerkedhetsz az egyetemi lét rejtelmeivel, hol van az Art
Klub, társalgó, legjobb csajok, legjobb pasik, városi kiszolgáló egységek, Dékán úr, ösztöndíj, szoctám,
oktatók, nyulak, rókák, satöbbi. :)
Ez persze csak egy része a jónak. Ebben a pár napban egy nagycsaládként élünk együtt, közösen
szurkoljuk végig a feladatokat, és segítjük egymást jóban-rosszban.
Mit is biztosítunk számodra?
- szállást
- napi kétszeri étkezést (ebéd-vacsora)
- sok-sok programot, vetélkedőt
- DJ-ket, karaokeet
- ajándék pólót és ajándékcsomagot
- egy életre szóló élményt!
A részvétel térítésmentes.
Kérünk benneteket, az alábbi email címre küldjetek egy részvételt jelző emailt, póló mérettel
kiegészítve 2017. 08. 17-ig. (m92artonn@gmail.com)
Ha kérdésetek lenne, akkor bátran keressétek Lúdat: +36 / 30 377 9372.
Illetve csatlakozzatok kérdéseitekkel a facebookon a KE RRMK 2017-2020+2 Gólyabrancs csoporthoz.
A gólyatáborba ezeket ne felejtsd elhozni: TAJ kártyát, sport cuccot, játszós ruhát, esőkabátot, váltás
zoknit, zongorát, körfésűt, gyapjas mamut bébit, érvényes síbérletet és nem utolsó sorban felhőtlen
jókedvet!
(Szerk.: Hozzatok nyulat is! Azok aranyosak. :)
Üdvözlettel, a KE RRMK Hallgatói Önkormányzat!

2017.08.23.-08.26. Gólyatábor meneTREND
Aug. 23. szerda
08:00 - 13:00
13:00 - 15:00
16:00 - 17:00
19:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 -

"Airport 2016" - Berepülés (Kaffka Margit Kollégium)
"Száll a kakukk" - Fészekrakás (Ismerkedés)
Rektori és Kancellári és Dékáni köszöntő - Diák-Karrier tanácsadás pár szóban
"Tea Mussolinival" - Vacsoraidő
"Pokoli Torony" - Vetélkedősorozat
"Sakáltanya" - Ismerkedő karaokee est Dr. Bozzar-al

Aug. 24. csütörtök
09:30 - 10:00
11:00 - 11:30
12:30 - 13:00
13:00 19:30-20:00
22:00 -

"Macskajajj" - Ébresztő
"A hálózat csapdájában" - A hallgatói szervezetek
"A Nagy zabálás" - Ebéd
"Nézz a lovad alá " Bőszénfa, csillagtúra ( http://szarvasfarm.ke.hu/ )
"Vacsora a „Holdfényszállóban”
"Miénk a kert, ha táncolsz”

Aug. 25. péntek
08:30 - 09:00
09:30 –12:00
12:00 - 13:00
14:00
20:00 - 22:00

"Jó reggelt, Vietnám!" - Ébresztő
"Városi teljesítmény túra"
"A Nagy zabálás" – Ebéd
"Matróz a rúdra, kalózlány a konyhába" ( http://viragfurdo.hu/ )
"Tea Mussolinival" - Vacsoraidő

Szept. 26. szombat
09:30 - 10:00
11:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 20:00
20:00 - 21:30
21:30 - 23:00
23:00 -

"Jó reggelt, Vietnám!" - Ébresztő
"Csendes pihenő" - Felkészülés az esti programra
"L'ecsó" - Ebéd
"Lepj meg!"
"Utolsó vacsora"
"Chicago" - A csapatok műsora
"Alkonyattól pirkadatig" - Chilles elfekvés Tiffanyval

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

