
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) 

Gólyatábor 2011 

 

Kedves frissen sült Gólya! 

Ha ezeket a sorokat olvasod, akkor már bizonyos, hogy a Föld pár ezer vagy millió év 

múlva megsemmisül. Addig is had köszöntsünk hatalmas ovációval új iskoládban. 

Reméljük, a nyár folyamán nem tombolod ki magad túlságosan, és még marad erőd 

részt venni a gólyatáborban, amely bevezet a főiskolások szabad Világába bele. 

Lesznek vicces programok, pasik, csajok, vegyesek, buli, humor, leendő csoporttársak, 

bölcs felsőbb évesek,  olyan emberek, mint „Én”, na és persze valami plusz, amiről majd 

had meséljen a tábor... 

Ugye Te is eljössz!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További információk a túloldalon! 

 

 



TF Gólyatábor 2011 
 
Időpont: 2011. augusztus 16-19. 
Helyszín: 3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6. 
Gyülekezés: 2011. augusztus 16-án de. 10 órakor az TF új épülete, Aula 
Hazaérkezés: 2011. augusztus 19-én a délutáni órákban az TF elé anyu, apu jöjjön ki eléd! 
Ellátás: A tábor ideje alatt teljes és nem csak tejes ellátást (érkezés napján csak vacsorát, induláskor csak reggelit) kapsz, 
azaz ne aggódj, nem fogsz éhen halni, még a börtönben is napi háromszori étkezés van, ez sem lesz rosszabb.  
FONTOS: Hozz magaddal TB kártyát, és amire még szükséged lesz: egy zöld, egy sárga, és egy piros ruhadarab, 
top, alsónadrág vagy bikini, harisnya vagy zokni, amit felvehetsz! FONTOS!!!Mert olyan kellék, ami 
nélkül éhen halhatsz (Rambó sem hagyja otthon ezeket, egyszer sem) kényelmes öltözék, játszós ruha, 
sportcipő, rövidnadrág, fürdőruha, szúnyogriasztó, papír, toll, zseblámpa, pizsama, vagy ha te anélkül alszol, nem kell  
tiszta zokni, valami kis vicces ajándék a kedves, aranyos a szervezőknek és egy nagy adag jókedv, ezt semmiképp ne hagyd 
otthon, bármi mást tudunk pótolni. Mert természetesen lesznek játékok, vetélkedők, harcok, gólya „kínzások”, 
meglepetések, és nem utolsó sorban BULIII, meglepetés sztárvendéggel! 

 
Jelentkezés módja 
 

Ha biztosan eldöntötted, hogy jössz velünk gólyatáborba, akkor regisztrálj 2011. július 22-től a 
WWW.TFNAPOK.HU/GT vagy a WWW.TFNAPOK.HU weboldalon, minél hamarabb. Ha egyéb kérdésed 
van a táborral kapcsolatban, akkor hívd fel koordinátorunkat az éjjel-nappal hívható, nem emelt díjas 
telefonszámon, melyen a nap 24 órájában szívesen állunk rendelkezésedre.(szerk.:” de inkább nappal”- egy 
regisztráló megjegyzése)  

 

Regisztráció: Crisan Mariann 20/522-81-94 
 
 
Miután regisztráltál, fogd a jelentkezési lapot, töltsd ki, tegyél mellé egy Rólad készült szabványméretű 
igazolványképet (tudod, ami mindig rosszul sikerül). Ezeket helyezd el egy borítékba, és elsétálva egy postára, 
megfelelő értékű bélyeggel ellátva (elsőbbségivel!) add fel legkésőbb 2011. augusztus 12-ig a következő 
címre: 

 

TF Hallgatókért Egyesület 

1025 Budapest, Csatárka u. 42-50. 7. épület 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2011. AUGUSZTUS 12. 
 
A tábor díja: 16.000 Ft, melyet készpénzben augusztus 19-Én kell a regisztrációnál befizetned. (Az összeg tartalmazza a 
tábor költségét: teljes ellátás, szállás díja és egy eredeti TF-es gólyatáboros póló+ meglepi ajándék). A tábor díja az 
utazás költségét nem tartalmazza! Ezt neked kell a regisztráció idejében kifizetni. Kérünk, hogy a kedvezményre 
jogosító igazolványodat (diákigazolvány, MÁV igazolvány stb..) semmiképpen ne felejtsd otthon! Utazás busszal és/vagy 
vonattal fog történni, ez majd a regisztrációnál dől el. 
  
Ugye nem is bonyolult? Mi Rád is várunk ! 
 
A Szervezők 
 ---------------------------------------  ----------------------------- Itt vágd le! -----------------------  -----------------------------------------------  

Jelentkezési lap 

Neved: ................................................................................................... Beceneved: ........................................................................  

Címed: ...............................................................................................................................................................................................  

Telefonszámod (mobil): ...................................................................................................................................................................  

Születési hely, idő: ................................................................................ Szem.ig.sz.: .......................................................................  

E-mail cím .............................................................................................  ...........................................................................................  

Valami betegség, amiről tudnunk kell? ...............................................  ...........................................................................................  

Szak és Tagozat (nappali,levelező), amelyre felvételt nyertél:…………………………………………………………………………………… 

Pólóméreted:…………………….. 

Vegetáriánus vagy? Igen  Nem 

Egyénileg vagy csoportosan* utazol a táborba? ..............................................................................................................................  

A tábor teljes időtartama alatt kábítószer fogyasztása és tartása TILOS! Felhívjuk figyelmedet, hogy a fent említett szerek fogyasztása 
büntetőjogi felelősséget von maga után. A táborban mindenki csak saját felelősségére vehet részt. A gólyatábor teljes időtartama alatt 
okozott károkért az elkövető vállalja a felelősséget! 
*Egyénileg= Egerbe jössz. Csoportosan= velünk jössz a TF-ről! 

http://www.tfnapok.hu/GT
http://www.tfnapok.hu/

