Légy üdvözölve köztünk, kedves Gólya!
A sors úgy rendelte, hogy életed elkövetkezendő 5-6-7-8 évét (beleértve az anatómiatanulásban gazdag hónapjait, a téli
vizsgaidőszakok hideg heteit, a nyári vizsgaidőszakok meleg napjait, a szigorlatok előtti este utolsó óráit, majd a sikereket
követő diadalittas perceit) a mi Karunkon, velünk fogod eltölteni. Bizonyára jó munkát végzett az őrangyalod, ugyanis elég
királyságos helyre kerültél. Az ám, hazám!
Az első csoda, amiben részed lehet, rögtön augusztus 21-én kezdődik. Ez a fantasztikus, mindenki által szeretett, és mindenki
részéről támogatott GÓLYATÁBOR. Gyakorlati haszna egyszerűen felbecsülhetetlen, hiszen ellát olyan információkkal,
ötletekkel, tanácsokkal, melyek nélkül az évkezdés egy véres verejtékben úszó, álmatlanul töltött, iszonytató pokoljáráshoz
lenne hasonlatos.
Brit és tengeren túli kutatócsoportok, egymástól függetlenül, néhány hónap eltéréssel kimutatták, hogy a gólyatáborban való
részvétel szignifikánsan növeli az intelligencia-hányadost, 4-7%-kal csökkenti az anatómia utóvizsgák előfordulásának
valószínűségét, 3-4 tizeddel javítja a félévenkénti átlagod, sőt kis mértékben növeli a várható élettartamot is! Ezek a tények,
Barátom! És ha a rejtett vágyaidat szimbolizáló kis manó neked is az os temporalédban ül már, és veszettül püföli a
hallóidegedet, hogy irány a gólyatábor, hát engedj a kísértésnek!
Mert ott gólyaelmédet gyötrő, napról napra szaporodó gondok és kérdések béklyói egy csapásra könnyű vattacukorrá
változnak, amit aztán szeretve oszthatsz meg vigyázó instruktoraiddal, mielőtt az everybody dance now dallamára everibádi
denszelni kezd veled és gólyatársaiddal egyetemben, örömben, bódottságban.
Helyszín: Boszorkány Kollégium, Pécs, Boszorkány út 2. , 7624
Érkezés és regisztráció: 2018. augusztus 21. 10:00-12:00
A hazautazás napja: 2017. augusztus 24. 10:00-től
A részvételi díj: 25 000 forint
A díj magában foglalja a szállást, ellátást (napi 3 étkezés), programok, fellépők, plusz még sok egyéb árát is.
Tehát mi is a teendő, ha el akarsz jönni a gólyatáborba? Egyszerű! Facebookon csatlakozol a GÓLYACSOPORTHOZ, amit PTE
ÁOK GÓLYÁK 2018 néven találsz (ezen az URL címen: https://www.facebook.com/groups/1887199424635729/) és ott
kitöltöd az ONLINE jelentkezési lapot a valóságnak megfelelő adatokkal. Majd állj oda szüleid elé, és vesd be a „könyörgő
kutyaszemek” trükköt és a részvételi díjat fizesd be a levélben mellékelt csekken vagy utald el az alábbi számlaszámra:
Bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000
Kedvezményezett neve: Pécsi Tudományegyetem
Amit a közlemény mezőben fel kell tüntetned:
PTE ÁOK/GYTK Gólyatábor részvételi díj 2018. PST: 420014
Az így végrehajtott utalásról készült megbízás (bizonylat) screenshotját (vagy másolatát) vagy a postán visszakapott kis sárga
papírfecni képét küldd el a hok@aok.pte.hu címre.
Kérjük számlaigény esetén a átutalás közleményében szíveskedj feltüntetni a vevő nevét és címét.
Vagy az utalás napján számlaigényedet a szamlazasEHOK@pte.hu címre jelezni szíveskedj a vevő nevének és címének megadásával, valamint a befizetési
bizonylat megküldésével.
A fentiek hiányában ”ÁFÁ-s számla” kiállítására nincs mód. Utólag csak a névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni.

Ezen kívül e kis levélkében található felelősségvállalási és adatvédelmi nyilatkozatot kérlek, hozd magaddal a táborba és a
becsekkolásnál add oda a szervezőknek! 
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 13. 23:59 óra
A többi a mi dolgunk, neked már csak csomagolni kell. Addig pihenj, gyűjts erőt az élményekhez!
Találkozunk a gólyatáborban!
Sok szeretettel (és kíváncsian) várunk!
Addig is feltétlenül és azonnal csatlakozz a gólyatábor facebook csoportjához:
PTE ÁOK GÓLYÁK 2018 - https://www.facebook.com/groups/1887199424635729/
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