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Kedves Leendő Elsőéves Hallgató! Kedves Gólya!

Engedd meg, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata nevé-
ben családod és barátaid után elsők között gratuláljunk, amiért felvételt nyertél Egyetemünkre!
Az V. NKE Gólyatábor egyetemi éveid legelső és legmeghatározóbb bulija, az egyetem leg-
nagyobb szabású hallgatói rendezvénye, amelyre ezennel sok szeretettel meghívunk Téged 
is! Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy méltóképpen megünnepeljük sikeredet, illetve, 
hogy olyan segítünk olyan biztos alapot szerezni, ami segít téged egyetemi éveid kezdetén!

Miért éri meg eljönni az V. NKE Gólyatáborba?

• felejthetetlen élmény
• életre szóló barátságok
• garantált fesztiválhangulat 

Mi az, amit tudnod kell?

Helyszín: 2890 Tata, Fáklya utca 4. Esély Tábor
Időpont: 2019. augusztus 8-11.
Ár: 18 000 Ft (az ár magába foglalja a szállást, a napi háromszori étkezést, a programokon való rész-
vételt, illetve a gólyacsomagot)
Regisztráció: A regisztrációs linket a Gólyatábor hivatalos Facebook eseményében találjátok!
Regisztráció határideje: 2019. augusztus 4. vasárnap 23:59 
Fizetés módja és kedvezményezett: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft

OTP Bank 11705008-22533694-00000000-s bankszámlaszámra a teljes összeg regisztrációt követő 
utalásával. A közleményben jelezd a neved, Neptun kódod, a befizető személy nevét, illetve a kart, 
ahova felvételt nyertél!

Bővebb információkért keresd az eseményünket, illetve kövesd az EHÖK Facebook oldalát, valamint 
Instagramon _bonogram-ot, hiszen innen értesülhetsz az NKE gólyatáborral kapcsolatos legfrissebb 
információkról!

Felmerülő kérdéseitekkel keressetek minket bizalommal:
Cziczás Péter 

0670/4246405
Cziczas.Peter@uni-nke.hu

Fodor Márk Joszipovics
0630/6294379

Fodor.Mark.Joszipovics@uni-nke.hu

Fecser Zsuzsanna
0630/6655865

Fecser.Zsuzsanna@uni-nke.hu

Reméljük kedvet kaptál! Találkozzunk Tatán!
NKE EHÖK
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Kedves Hallgatótársaim! Kedves Gólyák!

Hadd köszöntsetek Benneteket családotok és barátaitok után elsőként, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat nevében,
gratulációnkat kifejezve sikeres felvételi eredményetekhez!

A most elért siker hosszú, kitartó munkátoknak köszönhető, amelyért elismerés jár. 
Hogy méltóképpen megünnepelhessük sikeres felvételi eredményetek, mi, az NKE
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a kari hallgatói önkormányzati képviselőkkel együtt 
hónapok óta azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb gólyatábor élményt szerezzük 
Nektek!

Gyertek el, hogy megismerhessétek csoporttársaitokat, új barátokat szerezzetek és egy 
felejthetetlen élménnyel alapozzátok meg egyetemi éveiteket!

Ezúton szeretnélek Benneteket sok szeretettel meghívni az NKE Gólyatáborába, hogy 
együtt koronázzuk meg sikereteket!

Cziczás Péter
Elnök

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat


