Kedves Elsőéves Hallgatónk!
A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata nevében gratulálok ahhoz, hogy sikeresen felvételt nyertél
a Debreceni Egyetemre! Ezennel szeretettel meghívlak Téged a Debreceni Egyetem Hallgatói
Önkormányzatának gólyatáboraiba, amelyeket Debrecenben, az egyetem területén rendezünk meg.
A gólyatábor a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.
10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 5. § (3) a) pontja szerint zenés, táncos rendezvénynek
minősül, így a Kormányrendelet 6/B. § (2) bekezdése alapján a gólyatáborban kizárólag koronavírus ellen
védett személy tartózkodhat.
A jelentkezésed során büntetőjogi felelősséged tudatában nyilatkoznod kell arról, hogy rendelkezel érvényes,
magyar hatóság által kiállított védettségi igazolvánnyal (plasztik kártya vagy applikáció), amely igazolvány
érvényessége a tábor ideje alatt is fennáll. Magyar hatóság által kiállított védettségi igazolvánnyal nem rendelkező
külhoni hallgatótársaink esetében az alábbi védettséget igazoló dokumentumokat áll módunkban elfogadni:
 Uniós digitális Covid-igazolvány (amely igazolvány bizonyítja a védettséget a tábor ideje alatt is),
amennyiben a hallgató Európai Uniós országból érkezik (például: Románia, Szlovákia stb.).
 Nem EU tagállam esetén olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik (amely
igazolás bizonyítja a védettséget a tábor ideje alatt is), amely állam által kiállított védettségi igazolást
Magyarország elismeri (például: Szerbia, Ukrajna stb.). Magyarország által elfogadott védettségi
igazolások mintái elérhetők:
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok
Nyilatkoznod kell továbbá arról is, hogy a védettséget igazoló igazolvány/igazolás másolatát digitális formában
feltöltöd a lentebb megadott regisztrációs felületre, valamint a helyszínen történő személyes regisztrációd során
bemutatod azt.
Felhívjuk figyelmed, hogy a rendezvényen való részvétel csak és kizárólag magyar hatóság által kiállított
védettségi igazolvány, vagy Uniós digitális Covid-igazolvány, vagy nem EU tagállam esetén Magyarország
által elfogadott védettségi igazolás megléte mellett lehetséges. Negatív PCR tesztet/antigén tesztet a jelenleg
hatályban levő Kormányrendelet értelmében nem áll módunkban elfogadni. Valamennyi esetben a koronavírus
elleni védettség helyszíni ellenőrzése során a hallgató azon személyazonosításra alkalmas igazolványa vagy az
útiokmánya bemutatására felhívható, amely alapján a védettséget igazoló igazolványt/igazolást kiállították. A
gólyatáborba történő regisztráció, helyszíni beléptetetés során és a tábor teljes ideje alatt a hatályban lévő,
a rendezvényre irányadó jogszabályokat vesszük figyelembe.
A gólyatáborokat az alábbi időpontokban a felsorolt karok hallgatói részére rendezzük meg:
2021. augusztus 23. és augusztus 27. között – ÁJK, ÁOK, EK, FOK, GYGYK, GYTK, MK, NK, TTK, ZK
2021. augusztus 30. és szeptember 3. között – BTK, GTK, IK, MÉK
Itt köttetnek az életre szóló barátságok, innen indul az egyetemi élet, ez a kezdetek kezdete! Itt tanulod meg,
hogyan kell az egyetemen boldogulni, bevezetünk a tanulmányi rendszer, a zárthelyik, a vizsgák rejtelmeibe és
segítünk beiratkozni.
Vendégeink lesznek: egyetemi és kari vezetők, oktatók, a tanulmányi osztályok munkatársai.
Az esti bulikban pedig terveink szerint többek között olyan neves fellépők várnak, mint a Yamina, Pixa és Metzker
Viki, valamint lesz borkóstoló a Balaton-felvidék legjobb boraival, élményfürdőzés a Hotel Aquaticumban és
további meglepetések. (A programváltoztatás jogát fenntartjuk!)
Keress minket a facebookon, a DEHÖK Gólyatábor 2021 címen.
Számunka elsődleges szempont minden hallgatótársunk és családtagjaik egészségének megőrzése, ezért,
amennyiben a járványhelyzet kedvezőtlen irányba változik, úgy a gólyatáborokat nem rendezzük meg.
Természetesen ebben az esetben a befizetett részvételi díjak maradéktalanul visszafizetésre kerülnek.
A pontos programtervet a jelentkezést követően a résztvevők számára küldjük el.

Ha szeretnél eljönni a táborba, kérlek, az alábbiak szerint jelentkezz:
1. Online jelentkezési felület kitöltése a http://dehok.unideb.hu/felhivasok/golyatabor-jelentkezes/ oldalon.
A jelentkezéshez szükséges adatok megadása után a rendszer az e-mail címedre egy pdf fájlt küld, amelyet kérjük,
hogy nyomtass ki és írd alá.
2. A 24.500.- Ft összegű részvételi díjat utald át a Debreceni Campus NP KH Kft. 11600006-0000000022281005 bankszámlaszámára. A közlemény rovatba feltétlen írd bele a nevedet és a születési dátumodat!
Amennyiben nincs rá lehetőséged vagy nem az utalást választanád, akkor a részvételi díjat postai utalványon is
feladhatod a DE HÖK Titkárság részére a „4010 Debrecen, Postafiók 77. - DE HÖK Gólyatábor” címre.
A gólyatábor részvételi díja tartalmazza a napi 3 étkezést, a szállást, valamint a programokon való részvételt.
3. A jelentkezéshez szükséges továbbá két darab igazolványkép, melyek hátuljára kérjük, írd rá a neved és a
NEPTUN kódod.
4. A kinyomtatott, aláírt jelentkezési lapot, a két igazolványképet és az átutalási/befizetési bizonylat
másolatát küldd el nekünk az alábbi címre:
Debreceni Egyetem, 4010 Debrecen, Postafiók 77. - DE HÖK Gólyatábor
A jelentkezési határidő (a postára adás dátuma): 2021. augusztus 12. (csütörtök)
A http://dehok.unideb.hu/hivatalos-fb-csoportok oldalon megtalálod a szakodhoz, évfolyamodhoz létrehozott
Facebook csoportokat, ahol a képzésed teljes időtartama alatt megtalálod tanulmányaiddal és az egyetemi élettel
kapcsolatos fontosabb információkat. Kérlek, csatlakozz a szakodnak megfelelő csoporthoz.
Ha bármilyen kérdésed van, fordulj a kari HÖK elnökökhöz:
ÁJK:

Szabó István

+36-30-563-1493

ÁOK:

Nagy Róbert László

+36-30-266-5178

BTK:

Papp Dániel

+36-30-194-8974

EK:

Kobzos Bence

+36-20-282-7161

FOK:

Oláh Marcell Imre

+36-70-844-4077

GTK:

Váradi Norbert

+36-30-447-1377

GYGYK:

Török Ádám

+36-30-382-2036

GYTK:

Tóth Márk

+36-30-938-7820

IK:

Lázár Gergő

+36-30-250-4868

MÉK:

Hegedűs Tibor Vilmos

+36-30-839-0879

MK:

Bihari Máté

+36-70-984-5329

NK:

Tóth Szandra Emese

+36-70-255-7776

TTK:

Nagy Péter

+36-20-773-9983

ZK:

Varga Krisztián

+36-20-233-4274

Szeretettel várunk a gólyatáborban!
Debrecen, 2021. július 25.
Üdvözlettel:

Csont István
elnök

