Kedves Leendő Elsőéves Hallgató! Kedves Gólya!
Engedd meg, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata nevében családod és barátaid után elsők között gratuláljunk, amiért felvételt nyertél Egyetemünkre!
A IV. NKE Gólyatábor egyetemi éveid legelső és legmeghatározóbb eseménye,
az
EHÖK legnagyobb szabású rendezvénye, amelyre ezennel sok szeretettel meghívunk Téged is! Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy méltóképpen megünnepeljük sikeredet, illetve,
hogy segítünk olyan biztos alapot szerezni, ami támogat téged egyetemi éveid kezdetén.

Miért éri meg eljönni a IV. NKE Gólyatáborba?
felejthetetlen élmény
életre szóló barátságok
garantált fesztiválhangulat

Mi az, amit tudnod kell?
Helyszín: 2890 Tata, Fáklya utca 4. Esély Tábor
Időpont: 2018. augusztus 8-11.
Ár: 14 500 Ft (az ár magába foglalja a szállást, a napi háromszori étkezést, a programokon való részvételt, illetve a gólyacsomagot)

Regisztráció: A regisztrációs linket a Gólyatábor hivatalos Facebook eseményében találjátok!
Amennyiben

később

szeretnél

érkezni,

vagy

hamarabb

hazamennél,

azt

az

"egyéb

megjegyzés" alatti rövid válaszban jelezheted számunkra! Ez esetben csak az itt töltött időt szükséges kifizetned, amely a teljes díj arányában kerül megállapításra.

Regisztrációs határidő: 2018. augusztus 5. vasárnap 23:59
Fizetés módja és kedvezményezett: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft
Gránit Bank Zrt.: 12100011-10323591-00000000-s bankszámlaszámra, regisztráció után történő utalással.
A közleményben jelezd a neved, illetve a kart, ahova felvételt nyertél!
Bővebb információkért keresd az eseményünket, illetve kövesd az EHÖK Facebook oldalát, valamint
Instagramon _bonogram-ot, hiszen innen értesülhetsz a Gólyatáborral kapcsolatos legfrissebb információkról!
Felmerülő kérdéseitekkel keressetek minket bizalommal:
Kosztrihán Dávid
Elnök
kosztrihan.david@uni-nke.hu
Fecser Zsuzsanna
Kommunikációért f. referens
06/30 665-5865
fecser.zsuzsanna@uni-nke.hu

Tisztelt Hallgatótársaim, Kedves Gólyák!
Engedjétek meg, hogy családotok és barátaitok után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának kötelékéből
elsőként gratuláljak nektek az elért eredményhez, a sikeres felvételihez!
Legtöbbeteknek az utóbbi évek, míg bátrabb társaitoknak az utóbbi pár
hónap megfeszített munkájának gyümölcse a nemrégiben megkapott
örömteli SMS.
Amíg Ti az érettségire készültetek, Mi, az NKE EHÖK sem tétlenkedtünk. A
kari hallgatói önkormányzatok képviselőivel karöltve a tiszteletekre rendezett, egyik legfontosabb rendezvényünkön munkálkodtunk.
A IV. NKE Gólyatábor amellett, hogy Nektek biztosít teret az ünneplésre,
megfelelő alapot ad elkövetkező éveitek magabiztos megkezdéséhez,
jövendőbeli hallgatótársaitok megismeréséhez!
A szót tovább nem szaporítva engedjétek meg, hogy szeretettel meghívjalak titeket az NKE Gólyatáborába, hogy együtt koronázzuk meg
sikereteket!

Kosztrihán Dávid
Elnök
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

