Kedves leendő Gólya!
Nagy

örömmel értesültünk arról, hogy felvételt nyertél Intézményünkbe a 2017/2018-

as tanévre.

Beilleszkedésedet szeretnénk megkönnyíteni 2017. augusztus 23. – augusztus 26.
között megrendezésre kerülő Gólyatáborral, amelyre sok szeretettel várunk!

Regisztráció: 2017. augusztus 23-án, szerdán, 11 órától - 14 óráig az Egyetem
területén található Új Kollégium Kultúrtermében.
A szállást mindenki részére a Csukás Zoltán Kollégiumban biztosítjuk.

A Gólyatábor ideje alatt mindenkinek térítés mentes a kollégiumi
elhelyezés, szállás, étkezés, illetve a programokon való részvétel.
Az Egyetem (Csukás Zoltán kollégium) megközelítése:
-ha autóval érkezel: A Szántódi útról, Toponár után az egyetemi Főparkoló felé kell
lekanyarodni. A másik megközelíthetőség, Kaposvárt elhagyva Szántód felé jobb oldalon
találhatod meg a Kaposvári Egyetem Főparkolóját.
-ha vonattal vagy busszal érkezel: a 8-as helyi járatos busszal tudod megközelíteni az
Egyetemet. A menetrend letölthető a www.kaposbusz.hu
Néhány szó a kollégiumról:

A

Csukás Zoltán Kollégium - mely 2007 szeptemberében került teljes felújításra –,
felszereltsége a következő: az összes szoba kétágyas, és mindegyikben hűtőszekrény,
vizesblokk található.

Az

Egyetem területén lehetőség van sportolásra, különböző labdajátékokra, lovaglásra,
teniszre, stb. A Gólyatáborban kérhetsz bővebb tájékoztatást.
A kellemetlenségek elkerülése végett, jó, ha tudod, hogy a kollégiumba semmilyen állatot nem
hozhatsz!
Viszont lehetőség van saját kutya tartására, a HÖK által működtetett kennelekben (A tanév
folyamán, pályázat útján).

A részletes bérleti szabályokról a Gólyatáborban kérhetsz felvilágosítást.
Bármilyen információval vagy kérdéssel fordulhatsz bátran a HÖK tagokhoz!
Mit vigyek magammal?
Amire szükséged lehet: 
- Ruha: lányoknak, fiúknak egyaránt kényelmes, játszós ruha, hűvös idő esetén melegebb
öltözék.
- TAJ kártya
- Meglévő betegség esetén: szükséges gyógyszer-terápia
- A beiratkozáshoz szükséges hivatalos dokumentumok-tájékoztató levél alapján
- Elengedhetetlen, elmúlhatatlan és határtalan jókedv.

…. és még néhány apróság:
1. A Gólyatábor ideje alatt ebédet és vacsorát biztosítunk, a jegyeket a beköltözéskor
megkapod.
2. A fürdőruhádat ne felejtsd otthon, mert lehetőség van strandolásra!

Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk a Gólyatábor programjáról:

Augusztus 23. (szerda):
11:00 – 14:00
15:00-kor
15:30-kor
20:00-tól
22:00-tól

Beérkezés a kollégiumba, Regisztráció
Rektori és Kancellári köszöntő (Helyszín: AUDITÓRIUM)
Csoportok beosztása, általános tájékoztató az egyetemi lét
”gyönyöreiről” és szabályairól, ismerkedés a csoportvezetőkkel és
egymással, valamint ismerd meg egyetemünket verseny.
Vacsora a „Hiltonban”
Nyitó Party (MMC)

Augusztus 24. (csütörtök):
09:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12.00-13:00
13:00-tól
19:30-20:00
21:00–tól

Agrár- és Környezettudományi Kar (AKK) bemutatása
Gazdaságtudományi Kar (GTK) bemutatása
Pedagógiai Kar (PK) bemutatása
Tájékoztató (Hallgatói Ügyek Igazgatósága – tanulmányi ügyek, Karrier
Tanácsadás, Hallgatói Önkormányzat, Kollégiumok)
Ebéd a „Gellértben”
Bőszénfa,
csillagtúra
(Vadgazdálkodási
Tájközpont)
http://szarvasfarm.ke.hu/
Vacsora a „Holdfényszállóban”
Buli „Napnyugtától napkeltéig”

Augusztus 25. (péntek):
09:00 – 13:00

13:00-tól
14:00-tól
19:00
22:00-tól

Városismereti verseny, ahol nem a művészettörténeti tudásotokra
leszünk kíváncsiak. A verseny során minden csapat megmutatja tudását,
csapatszellemét.
Célunk, hogy megismerjétek a várost, ahol 3-5-8 évet fogtok majd
eltölteni.
Ebéd a városi „Gellértben”
Mártózás a Kaposvári Élményfürdőben (fürdőruha használata kötelező)
http://www.viragfurdo.hu - vízi vetélkedő
Utolsó vacsora
Záró buli „Csoportterápia” 

Augusztus 26. (szombat):
9:00-tól
10:00-ig

Reggeli ébresztő
A süllyedő hajó elhagyása (Kiköltözés a kollégiumból)

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Mint látod, a programok között, hivatali időben, hivatalos ügyek intézésére is van

lehetőség.

Reméljük, amit a levél szűkre szabott keretei között leírtunk és a Gólyatábor élményei
segítenek abban, hogy szeptemberben magabiztosan lépj be az egyetem kapuján.

A nyár fennmaradó részéhez kellemes időtöltést kívánunk.

Kaposvár, 2017.07.28.
Baráti üdvözlettel:

Gölöncsér Gergely

Olsovszky Árpád

Léner Péter

Kolber Kitti

AKK HÖK elnök
s. k.

GTK HÖK elnök
s. k.

PK HÖK elnök
s. k.

EHÖK elnök
s.k.

A Gólyatáborral kapcsolatos kérdéseidre a következő helyeken kaphatsz felvilágosítást!
Részvételi szándékodat kérlek, jelezd az alábbi e-mail címen, legkésőbb 2017.08.19.-ig!
Telefonon: 30/577-5848
Email:
kegolyatabor2017@gmail.com
Web:
www.kehok.hu
További információ itt:

facebook esemény: AKK- GTK- PK
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