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Ked ves Góly a !
El vagy keseredve, mert végetért a nyár ?
Mert még buliznál, de azok a fránya kötelezettségek és felelősségek, amiket egy beszámíthatatlan
pillanatodban, akár szülői nyomásra, akár egy tisztázatlan belső motiváció hatására,
felnőtt és fontos döntéshozatal jeligére megléptél,
de már most bánod?
Semmi baj, mi ugyan így érzünk. Ezért szervezünk valamit

NEKED!

Neked! Igen, neked! Te, aki jófej vagy. Te, aki alig várod, hogy
kiszakadj az otthoni közegből. Te, aki szeretsz jól szórakozni. Te, aki nem
riadsz vissza az új élményektől, nyitott vagy és készen állsz az egyetemi éveid
megkezdésére. És persze te is,akire ezek közül egyik sem igaz. Vagy mindegyik.
Vagy csak némelyik.
Hatalmas szeretettel hívunk meg Téged a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának
2018-as

gólyatáborába!

Szeptember első hetében még bőven jó az idő, kiváló alkalmat biztosítva a hepajkodásra.
Egy teljességében kiélvezett nyár tökéletes lezárását kínáljuk a számodra. A gólyatábor a hallgatói
élet első bástyája. Egy több napos programokkal, szórakozási lehetőségekkel teli tábor
a frissen felvételt nyert emberek számára.

Itt megismerkedhetsz szaktársaiddal, hallgatótársaiddal, felsőbb évesekkel és
mindenféle érdekes emberrel, hiszen kimondottan változatos a közeg. Egy játékos,
versenyekkel megfűszerezett mókázás lesz ez, amit nem érdemes kihagyni. Sok új
ismerősre tehetsz szert, összehaverkodhatsz azzal, akivel csak akarsz és
így már nem is lesz magányos a tanévkezdés.
Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy remekül érezd magad ezen a héten,
és

felejthetetlen élményekben legyen részed. Reméljük, hogy eljössz, hiszen,
ahogy mondani szokás:

Időpont:
Helyszín:

Király lesz!

2018.09.03 - 06.
KERRMK, 7400, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.

Kérünk titeket, a részvételi szándékotokat emailben jelezzétek az RRMK HÖK felé , illetve írjátok meg a póló méretet,
amivel rendelkeztek. A facebook-on létrehozunk egy csoportot számotokra, így is megkönnyítve a kommunikációt , emiatt
legyetek kedvesek Borsos Ádámot & Tomisa Bálintot jelöljétek ismerősnek , hogy felvehessük veletek a kapcsolatot.
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