
 
 

 
 

 

 

 

                                                          Téged is vár a Felvidék legnagyobb Gólyatábora! 

 

Miért érdemes eljönnöd? 

- Játékos feladatokon keresztül megismerheted a csoporttársaidat 

- A felsőbb évesek minden fontos információt elmondanak az egyetemről, zh-król, 

követelményekről, kreditekről, hallgatói életről 

De természetesen a gólyatábor fő célja az ismerkedés és egy hatalmas buli, mielőtt 

megkezdődik a suli. Ha eljössz a táborba, nem egyedül mész majd első nap a suliba, hanem a 

gólyatáborban megismert új barátaiddal!  

Rengeteg élménnyel gazdagodhatsz, elvégre is, mi az, ami a legjobban megpecsétel egy 

barátságot? …..természetesen, a közös… élmények! 

A jó hangulat garantált, minden adott lesz, hogy felejthetetlen négy napot töltsünk együtt! Ne 

feledd, csak egyszer vagy gólya, több gólyatáborra nincs lehetőség! Egyszerűen nem 

hagyhatod ki!  

Mi az, ami a gólyatáborban történik? 

- Csapatépítés 

- Rengeteg móka és kacagás 

- Szórakoztató feladatok 

- Buli 

- Fejtágítás 

- Egy életre szóló élményszerzés 

Találhatsz képeket a 2019-es Gilicéről a SJE HÖK Facebook oldalán, ahol 

megbizonyosodhatsz afelől, hogy ez lesz életed eddigi legnagyobb bulija! 

(https://www.facebook.com/sjehok) 



 
 

 
 

 

Jelentkezni online a Gólyatábor weboldalán tudsz augusztus 31-ig. 

További információk a www.golyatabor.sk weboldalon! 

A gólyatábor időpontja: 2021. szeptember 16-19. 

Helyszín: időben értesítünk erről! 

Ára: 50€ / 17.500 HUF (Az ár tartalmazza a napi étkezéseket, egy pólót, egy gólyacsomagot, 

szállást és a Komáromtól a táborig, valamint a visszautazást is. Indulás Komáromból a Sirály 

Kollégium elől (Bratislavská cesta 2)). 

Szlovákiából (50€): SK88 8330 0000 0026 0095 2338  
 

Magyarországról (17.500HUF): HU 98 1040 3631 8676 7687 6582 1016 

 
Kedvezményezett neve: 

Kérjük a megjegyzés (poznámka) rovatba írd be a neved, hogy azonosítani tudjunk! 

A Gólyatáborban csak 28 év alatti, elsőéves hallgatók vehetnek részt! 

Fontos tudnivalók emellett: 

- A tábor ideje alatt szükséges az állam által meghatározott járványügyi intézkedéseket 

betartani. 

- A tábor területét szigorúan tilos elhagyni, csak indokolt esetben lehetséges. 

- Az összeg visszatérítése lehetséges, amennyiben a résztvevő a Gólyatábor előtt, 2021. 

szeptember 4-ig lemondja. 

- Minden részletes információról időben tájékoztatunk titeket e-mailben. 

 

 

Páldi Ádám 

SJE HÖK Elnök 

 

Selye János a stresszelmélet kidolgozója volt. Mi meg a Selye János Egyetem 

Gólyatáborában megtanítunk levezetni a stresszt! 

http://www.golyatabor.sk/

