Kedves Leendő Hallgatók!
Beérkezett üzenet:
KE HÖK: Ön elérte a KE-2018 Gólyatábor ponthatárát.  Segítünk!
Kérem ossza meg ezt az üzenetet Instagramon, Facebookon, ha elfogy az internet kapcsolata
üljön át egy másik számítógéphez! (Keügyminisztérium)
Sikeresen kvalifikálta magát a Kaposvári Egyetem bármely szakára.
A gólyatábor költségeit a Kaposvári Egyetem állja, a programsorozat alatt a napi kétszeri
étkezést (ebéd és vacsora) és szállást, a kaposvári lakhelyű hallgatóknak is.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Fontos teendők:
• A megosztás után kérem fogadja a gratulációkat, írjon vissza az üzenetekre.
• Olvassa el ezen tájékoztató jellegű információkat
• Készüljön fel a Gólyatábor (továbbiakban: GT) adta lehetőségekre
• Kérem szíveskedjen költőpénzt magával hozni!

2018.szeptember 4-én (kedd):
•

Számítunk a megjelenésére, ahol kedvesebbnél kedvesebb munkatársaink
REGISZTRÁLNI fogják Önt a Kaposvári Egyetem Új Kollégiumában (7400
Kaposvár, Guba Sándor utca 40.). Az egyetem a város szélén található, ahova helyi
járattal lehet kijutni, a menetrndről itt tájékozódhat:
http://kaposbusz.hu/index.php?pg=2 Az egyetem kapujához érve hallgató társaik már
várni fogják. A regisztrációra 11:00-14:00 közötti időintervallumban van lehetősége.
Kérem ne szeppenjen meg, köszönjön hangosan és élvezze a szervezők
segítőkészségét.

•

15:00-kor Rektori és Kancellári köszöntővel folytatódik a program, ahol Önt mint a
Kaposvári Egyetem leendő hallgatóját tájékoztatják az egyetem által kínált kivételes
lehetőségekről. Kérem szíveskedjen tartózkodni a látványos ásítástól, fészkelődéstől,
és ne itt válaszoljon a korábban említett bejegyzésére.

•

15:30-kor Csoportok beosztása, általános tájékoztató, a meeting elmulasztására
nincs lehetőség, mivel itt alakulnak meg a csoportok amelyek a továbbiakban közös
munkával és a csoportvezetőkkel egy egészséges konkurencia helyzetet kialakítva
elhódíthatják a verseny fődíját. (lásd: későbbiekben). A csapatok megalakulása után az
első próbatétellel indul a programsorozat: Ismerd meg egyetemünket verseny ad
kiváló lehetőséget a campus megismerésére és a pontok gyűjtésére, ami (lásd:
későbbiekben) fontos lesz.

•

20:00-tól: Vacsora az egyetem éttermében. Dresscode, mint az egész GT folyamán az
alkalomhoz illő GT-s egyenpóló.

•

22:00-tól: Vállalati Party az egyetem épületében amelyet a készséges
csoportvezetők meg fognak Önnek mutatni. A Dresscode elhanyagolható.

2018. szeptember 5. (szerda):
• Vállalati party fáradalmai ellenére reggel a közösen megkezdett munka folytatódik.
Festői szépségű campusunkon az autók zajától távol, fennáll a nyugodt délelőtti alvás
lehetősége, de sajnos a program ütemezett és szigorú rendje alapján, a bársonyos
hangú csoportvezetők Önt mint a projekt fontos szereplőjét talpra kell hogy állítsák.
Kizárólag szakmai okokra vezethető vissza ez a tevékenység, hiszen ezen délelőtt
folyamán talán a leghivatalosabb munkakör következik a BEIRATKOZÁS A
TANULMÁNYI OSZTÁLYON. Lehetőség nyílik tehát Ön előtt hivatalosan is az
egyetem hallgatójává válnia. Kérem a programot kellő komolysággal kezelni,
érdeklődni a csoportvezetőknél lehetséges. Tehát, mint korábban említve lett:
BEIRATKOZÁS 9:00-tól 11:00-ig.
•
•

•

12:00-tól Ebédszünet: mindenkit vár a Menza Étterem menüje, kérem a délutáni út
figyelembevételével étkezni szíveskedjen.
13:30-tól: Szervezett Utazás Bőszénfára, ahol nem a Booking sem a Trivago
munkatársai intézik a csodás nyaralással felérő út részleteit viszont annál
fordulatosabb és izgalmasabb feladatokkal tarkított délutánt tölthetünk el a személyzet
minden igényt kielégítő sorversenyein. Kérem Önt a tűsarkú, tangapapucs és az egyéb
nem alkalomhoz illő ruházattól óvakodni szíveskedjen.
21:00-tól: A sorverseny (közjegyző által ellenőrzött) eredményhirdetése után Bodó
Péter közreműködésével egy igazi hajnalig tartó vidéki turizmust jól bemutató
dzsemboriban lehet része. Buszon visszautazásra óránként lehetőség nyílik de kérem
meleg ruhával számolni (didergésért nem áll módunkban felelősséget vállalni).

2018 szeptember 6. (Csütörtök)
•
•

•
•

Természetesen ezen a napon sem szükséges Önnek ébresztőt állítania, erről a GT-alatt
teljes mértékben gondoskodik a személyzet.
9:00-tól 13:00-ig Városismereti verseny keretein belül az Ön csapata újabb próbán
mutathatja meg a tudását, illetve csapatszellemét. Itt az utolsó erőtartalékok is
szükségesek lehetnek a cél elérése érdekében. Somogyország fővárosában folytatódik
az Ön kalandos útja ahol a város számos pontján mérik fel a kollégák az Ön és
csapattársai tudását. Ehhez az akkor kézbe kapott útmutatót kérem figyelmesen
elolvasni. Kérem helyenként mosollyal és hangos köszönéssel az állomáson
tartózkodó csapatvezetők tudtára adni érkezésüket, a nagy metropolis nyüzsgő zajából
ki fogják szűrni az Önök hangját.
13:00-tól Ebédszünet terelheti el figyelmüket a napi programról, amelyre a város
szívében kerül sor.
14:00-tól 3D-ben lehet megtekinteni a bikinis fürdőruhás Instagram sztorikat, erre a
Kaposvári Virágfürdő ad lehetőséget. Abban az esetben ha a nyár folyamán nem érte

•

•

még napfény a testét, ezt a próbát megelőzően szíveskedjen napozni, illetve felkeresni
egy szoláriumot a strandon tartózkodó személyek retinája védelmében.
20:00: A záró vacsora kezdődik, ahol a verseny eredményének (közjegyző
jelenlétében) kihirdetése is megtörténik. A sikeres teljesítés esetén járó főnyeremény az
apró betűs részben olvasható.
22:00-tól Desedai Anna Bál nevezetű V.I.P. party-t szervezünk. Amit a verseny
eredményétől függetlenül mindenki együtt közelíthet meg (Luxusfeleségek
megjelenésével számolni lehet).

2018. szeptember 7. (Péntek):
•

9:00-tól Sajnálattal közli a GT-szervezősége, hogy Ön utoljára kelhet a Reggeli
Ébresztőre majd a program végét jelző harang felszólalására.

APRÓ BETŰS RÉSZ:

Sajnos semmit nem áll módunkban Önnek elárulni a fődíjról. Sajnáljuk! Megértését és türelmét köszönjük! KE HÖK

