Dunaújvárosi Egyetem
Hallgatói Önkormányzat
Tisztelt felvételt nyert Hallgató, Kedves Gólya!
Nagy szeretettel üdvözöllek a Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) nevében!
Gratulálok a sikeres felvételihez!
Még emlékszem arra a napra, amikor hozzád hasonlóan én is izgatottan vártam az új tanévkezdést,
immáron a felsőoktatás világában.
Tudod-e, hogy életed legszebb és legemlékezetesebb évei várnak Rád a Dunaújvárosi
Egyetemen?!
Ennek első állomása a felejthetetlen Gólyatábor, melyet az EHÖK 2017. szeptember 7. – szeptember 9.
között rendez meg. A Gólyatábor a legideálisabb hely arra, hogy megismerd szaktársaid, kollégiumi
lakótársaid, a felsőbb évesek pedig gondoskodnak róla, hogy a tábort követően otthonosan tudj mozogni a
felsőoktatás világában és az Egyetem területén is. Ennek érdekében a legideálisabb helyszínnek a
Dunaújvárosi Egyetem Campus területét találtuk; így az első tanítási napra már rutinosan tudni fogod,
merre kell indulni.
Mint láthatod, a Gólyatábori részvétel erősen ajánlott, sőt kötelező! Miért is? A bulin, szórakozáson kívül
ekkor iratkozol be a kollégiumba, itt kapsz tájékoztatást a szabályzatokról, a Neptun rendszerről, az egyes
Intézetekről, a Hallgatói Önkormányzatról, és a tábor ideje alatt kerül megrendezésre a Dunaújvárosi
Egyetem évnyitó ünnepsége is. (szeptember 8-án, 10 órakor).

Összefoglalva mindazt, amiért mindenképpen itt a helyed:
 Megismered a szak - és csoporttársaidat, esetleg kollégiumi lakótársaidat, így az első
napokban sem leszel már egyedül.
 Betekintést nyerhetsz a Selmecbányai Diákhagyományokba.
 Megtudhatod milyen támogatásokra, ösztöndíjakra vagy jogosult.
 Életen át tartó barátságok alakulhatnak itt ki.
 Tájékoztatást kapsz a Dunaújvárosi Egyetem tevékenységéről, szakmentori és HASIT
rendszeréről.
 A szakodat érintő minden kérdésedre választ kapsz (tantervek, szakosodás, út a
diplomáig, stb.).
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A Gólyatábor részvételi díja 13.000Ft/fő, mely tartalmazza:
1. napi 2x étkezést (ebéd, vacsora),
2. szállás,
3. egy gólyatábori pólót,
4. egy Campus Kisokost,
5. „welcome” csomagot,
6. különböző vetélkedőket, ügyességi versenyeket,
7.

a Campus területén fergeteges bulikat minden nap sztárfellépőkkel.

A részvételi díjat kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet befizetni!
Érkezés: 2017. szeptember 7-én 8 órától 12 óráig.
Amennyiben kollégista leszel, akkor abba a kollégiumba kell menned, ahova felvételt nyertél. Ha
nem leszel kollégista, akkor a Dózsa György út 33–as szám alatti kollégiumban regisztrálhatsz a
Gólyatáborra.
Amit mindenképpen hozz magaddal:
1. Játszós ruhát a vetélkedőkhöz.
2. A tanévnyitóhoz megfelelő öltözéket (lányoknak: fehér blúz, sötét szoknya vagy esetleg nadrág;
fiúknak fehér ing, öltöny, nyakkendő).
3. Fürdésre, strandolásra alkalmas ruhadarabokat.

A fent leírtak értelmében a gólyatábort követően, szeptember 11-én kezdetét veszi az első
egyetemista szemesztered, így a készülődés során vedd figyelembe, hogy azon a hétvégén
nem lesz alkalmad hazautazni.
A további részletes programot és minden aktuális gólyatábori információt megtalálsz a
http://www.hok.uniduna.hu honlapon.
Remélem, már te is izgatottan várod a Gólyatábort, akárcsak én! 
Találkozunk szeptember 7-én!
Dunaújváros, 2017. július 26.
Üdvözlettel:

Kővári Dániel
Dunaújvárosi Egyetem
EHÖK elnök
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