KEDVES LEENDŐ ELSŐÉVES HALLGATÓ!
• Elsősorban

gratulálunk,
pályafutásodhoz!

• Mi,

hogy

felvételt

nyertél,

és

sok

sikert

kívánunk

egyetemi

a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának felsőbb éves hallgatói,
bALEKHETET szervezünk, melyre ezúttal SZERETETTEL MEGHÍVUNK! Ennek a hétnek az a
célja, hogy megkönnyítse a beilleszkedésedet az új környezetbe, megismerd leendő
évfolyamtársaidat, az UNESCO Szellemi és Kulturális világörökség oltalma alatt álló többszáz éves
hagyományainkat, és persze, hogy a tanév beindulása előtt még egyszer felhőtlenül jól érezzük
magunkat. Az itt szerzett tapasztalatok és barátságok a későbbiekben nagy hasznára válhatnak
minden résztvevőnek, ezért, ha teheted, gyere el!

• Rendezvény időpontja: 2018. augusztus 26 – augusztus 30.
• Helye: Miskolc - Egyetemváros.
• Érkezésedet: 2018. augusztus
26-án
9

órától
13
óráig
Amennyiben ezen időn kívül tudod megoldani az érkezésed, kérlek emailben jelezd felénk!

várjuk.

Kérjük, legyél pontos!

• Részvételi

díj: 19.999 HUF, azaz tizenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc Forint, amit
átutalással kell befizetni.

• FONTOS:

A befizetéseket 2018. július
(2018.08.17-i utalásokat még elfogadunk!)

•A

27-től

2018.

augusztus

15-ig

fogadjuk.

díj magában foglalja a mindennapi teljeskörű (étel-ital) ellátást, a különböző vetélkedők és
rendezvények, valamint az esti bulik költségeit.

•

•
•
•

Az átutalás módja a következő:
A részvételi díjat a következő folyószámlára várjuk:
Jogosult neve: MESZ GEIK
Jogosult számlaszáma: 11734004-25966598-00000000
OTP Bank
Ne felejtsd el átutaláskor vagy a banki befizetéskor a nevedet és TAJ számodat feltüntetni a közlemény rovatban!
Ha esetleg bármilyen kérdés merül fel az átutalással kapcsolatban, a bank munkatársainak segítségét kérheted.

Név NÉLKÜLI vagy POSTAI befizetéseket nem tudunk elfogadni, illetve visszatéríteni!

Fontos!

•
•

Mivel a férőhelyek száma véges (350 fő), előfordulhat, hogy már a végső befizetési határidő előtt zároltatjuk a
bankszámlát. Amennyiben a bank az átutalást elutasítja, több jelentkezést nem áll módunkban elfogadni. A technikai
korlátok miatt előfordulhat kis létszámú túljelentkezés, de ebben az esetben is a bank pár nap leforgás után a pénzt
a túljelentkezőknek visszautalja!
Csak az erre a számlaszámra érkezett befizetéseket tudjuk elfogadni, amennyiben NEVED és TAJ számod is
szerepel a befizetési bizonylat megjegyzés rovatában!

• Légy szíves töltsd ki az alábbi online űrlapot is a részletes adataiddal:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzzgGzxGlJW8V25FHSZebJMvlzitckHKVqJSi
uLFGu0A9j-Q/viewform

• Létrehoztunk számotokra egy Facebook csoportot is, ahol elérhetitek és
megismerhetitek egymást! A csoport az alábbi linken elérhető:
https://www.facebook.com/groups/422162694938773/about/

Bővebb információ kérhető:
•

•
•
•

Kaulics Martin

06-20-528-7391

Zakar Barnabás

06-20-591-4468

Ficzere Gábor

06-70-672-5323

Ardó Bence

06-30-871-5250

(Ha bármilyen kérdésed van, küldhetsz e-mailt a gepeszgolya2018@gmail.com címre.)

HASZNOS TUDNIVALÓK:
• 1. A Tiszai pályaudvarról az Egyetemre vezető út:
• Miskolc Tiszai pu. bármelyik villamossal a Centrum (Szinvapark) megállóig, 20-as vagy 12-es
busszal az Egyetemvárosig.

• 2. A Búza téri autóbusz-pályaudvarról az Egyetemre vezető út: Búza tér 20-as vagy 12-es
busszal az Egyetemi kollégium megállóig.

• Az Egyetemvárosban, a vasútállomáson, illetve a buszpályaudvaron a szervezők csoportjai
fogadnak Téged! Bátran menj oda hozzájuk, ők mindenben segítségedre lesznek.

09:00 - 13:00
18:00 - 19:00
20:30
7:00 - 9:00
9:00 - 16:00
16:00 - 18:00
19:00 – 19:30
19:30

bALEKHÉT RÖVIDÍTETT PROGRAMTERVE:
Augusztus 26. Vasárnap
Beköltöztetés
Általános eligazítás, Dékáni köszöntő
Nyitóbuli

Augusztus 27. Hétfő
Ébresztő, Reggeli
„Sportolás” egyetemistaként
Vacsora (Bogrács)
Rektori köszöntő
Szabadprogram

Augusztus 28. Kedd
7:00 – 8:30

Ébresztő, Reggeli

9:00 – 11:00
11:30 – 12:00
12:00 – 22:00

Körbevezetés az Egyetemen
Ebéd
“Az egyetem, ahogy mi látjuk” programsorozat.

Augusztus 29. Szerda
7:00 – 9:00

Ébresztő, Reggeli

9:30 – 14:00

Sportnap

14:00 – 15:00

Ebéd

15:00 – 19:00

Vitamintúra

19:00 – 19:30

Képvetítés

19:30 – 20:00

Díjkiosztó, záróbeszéd

20:00

Záróbuli

Augusztus 30. Csütörtök
8:00 – 10:00

Kiköltözés

(A programváltozás jogát fenntartjuk!)

Jó szerencsét!

Üdv az Erdésznek!
Legyen Fényes Sikere a Kohásznak!
Tisztelet a Gépésznek!

Igazságot a Jogásznak!
Pénzt a Gazdásznak!
Vivát Bölcsész!
Egészséget a világnak!

