Kedves Gólya!
Túláradó örömmel szeretnénk köszönteni és értesíteni arról, amit persze már Te is nagyon jól
tudsz, de nem lehet elégszer hallani... Gratulálunk, amiért felvételt nyertél a Debreceni
Egyetemre!
Az elkövetkezendő négy-öt-hat, kőkemény tanulással töltött év során előfordulnak majd
időszakok, amikor az ember vizsgáról vizsgára él, az időszámítás alapegységeit már nem a
napok, hanem az egymást érő demonstrációk jelentik, de ahogy azt Te is tapasztalni fogod,
mindemellett számtalan buli és szórakozási lehetőség is akad majd. Ezek közül a
legjelentősebbek világítótoronyként magasodnak az előadások, gyakorlatok és szemináriumok
sötét tengere fölé.
Az első ilyen – és egy Gólya életében az egyik, ha nem a legfontosabb – rendezvény közelebb
van, mint gondolnád! Lényegében ezért küldtük Neked ezt a levelet, és ezért van az, hogy ez
az egyszerű szöveg, amit most vigyorogva olvasol, olyan fontos fordulópontot jelenthet
életedben, hogy ehhez képest Harry Potter roxforti levele legfeljebb egzotikus szórólap volt
csupán…
Mi, az Általános Orvostudományi-, a Fogorvostudományi, a Gyógyszerésztudományi- és a
Népegészségügyi Karok Hallgatói Önkormányzatának tagjai ugyanis az alkalmat megragadva,
szeretettel meghívunk “A Gólyatáborodba” !
A gólyatábor remek alkalom megismerni az embereket, akik az elkövetkezendő néhány
esztendőben életed fontos szereplői lesznek. Itt pillanthatod meg először leendő
csoporttársaidat, barátaidat, vagy esetleg férjedet, feleségedet! Mindezt színes programok,
kirándulások és hatalmas bulik közepette; nem máshol, mint Egyetemünk városában:
Debrecenben. Ezen felül fontos kérdésekre is választ kaphatsz az egyetemista élet csínját-bínját
illetően, hatalmas előnyre és könnyebbségre szert téve ezzel, hiszen szeptemberben
vadidegenek helyett egy ismerős arcokkal teli kampusz fogad majd, ahol tudod, hova
fordulhatsz segítségért.
A tábor idén egy turnussal kerül megrendezésre, amely során 19.500 forintért egy hétig a
tenyerünkön hordozunk. Lesz itt minden! A teljesség igénye nélkül: vetélkedők, éjszakai
fürdőzés, lasertag, borkóstoló, dallasi hangulatot idéző Ranch felfedezése, buli minden este és
egyéb meglepetések. A táborban teljes ellátást biztosítunk, közben pedig remek hangulat vár
rád. Hidd el, nem érdemes kihagyni!
Gólyatábor időpontja:
2017. augusztus 28 - szeptember 1.
A regisztrációval kapcsolatos minden további információért, figyeld Facebook-on a DEMedikus HÖK oldalának (https://www.facebook.com/medikushk) “Debreceni Egyetem
Medikus Gólyatábor 2017” elnevezésű eseményét. Sikeres regisztráció esetén már nincs is más
dolgod, minthogy augusztus 28-án 10.00 és 12.00 óra között megjelenj a Debreceni Egyetem
Élettudományi Központ (ÉTK) épületében ( Debrecen, Egyetem tér 1.).

Amit mindenképpen hozz magaddal a táborba:
● fürdőruhát
● jelmezt
● kiránduláshoz, szabadtéri tevékenységekhez megfelelő ruhát
● minden mást belátásod szerint.
Így levelünk vége felé még szeretnénk felhívni figyelmed egy exkluzív lehetőségre. Ahogy
azzal bizonyára tisztában vagy, szeptembertől a különböző gyakorlatokon szükséged lesz fehér
köpenyre. Ezt ne szerezd be előre, hiszen a gólyatáborban és a szemeszter elején lehetőséged
lesz egyedi, névre szóló, címerrel ellátott, hímzett egyetemi köpenyt vásárolni. További
információért
keresd
bizalommal
a
Mediwears-t,
az
alábbi
linken:
https://www.facebook.com/mediwears.apparel
Ha pedig az egyéb egyetemi ruházati cikkek és ajándéktárgyak érdekelnek, nézz szét az az
Egyetemi
Ajándékbolt
oldalán:
https://www.facebook.com/udgiftshop/
Nincs is más hátra, mint hogy még egyszer gratuláljunk és további kellemes nyarat kívánjunk.
Ne feledd: a gólyatáborban találkozunk!
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