JELENTKEZÉSI LAP
(NYOMTATOTT BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!)

Ezúton szeretném tudatni Veletek, hogy sziporkázóan szellemes leveleteket többször is elolvastam, mert egyszerűen nem
tudtam betelni vele. E humoros értesítés nemcsak rendkívül szórakoztató volt, hanem gondolatébresztő is, úgyhogy kénytelen
voltam elgondolkozni mindazokon, amit leírtatok. Úgy vélem, Gólyatábor nélkül lehetetlen az évkezdés, tehát örömmel veszek
részt ezen a felbecsülhetetlen értékű és rendkívül izgalmasnak ígérkező táborozáson.
SZAKOM: ÁOSZ, FOSZ, GYOSZ (Ne felejtsd el aláhúzni a megfelelőt!)
NEVEM:.......................................................................................................................
EKKOR SZÜLETTEM:................................................................................................
ITT LAKOM:................................................................................................................
ANYÁM NEVE:………………………………………………………………………
EMAIL CÍM:…………………………………………………………………………..
PÓLÓMÉRET:…………………………………………………………………………
GYÓGYSZERALLERGIA / ÉTELALLERGIA:……………………………………...

......................................................
sajátkezű aláírás

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 15. (péntek)
Figyelem! Ez nem feladási, hanem beérkezési határidő!!
Az ezután beérkezett jelentkezéseket sajnos nem áll módunkban elfogadni.
Jelentkezési lapoddal együtt küldd el a befizetett csekked másolatát, az eredetit pedig hozd magaddal a
táborba az adminisztrációs zavar elkerülése és a bürokrácia mérhetetlen duzzasztása érdekében.
Amennyiben a roppant modern banki utalást választod, a következő számlaszámra teheted ezt meg:
Bankszámlaszám: MÁK 10024003-00282716-00000000 a közlemény rovatba mindenképp kerüljön be:
38003, név, ÁOK gólyatábor!!! Kérjük, hogy aki ezt az utat
választja, e-mailben mindenképp küldje el a befizetés bizonylatát
vagy csatolja a jelentkezési laphoz!! Így lesz érvényes a
regisztráció.

Ide ragaszd a
befizetett
csekked
másolatát!!!

Címünk:
PTE ÁOK HÖK
7624 Pécs, Szigeti út 12.
II. emelet, Diákiroda
Tel: (72) 536111
e-mail: hok@aok.pte.hu
facebook: PTE ÁOK Gólyák 2014
Ne feledd, hogy a lap másik oldalán is van olvasni- és írnivaló!

Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott:
Név…………………………………...………………………………………
Születéskori név: ………………………………………………………...…..
Állandó lakóhely: ……………………………………………………………
Anyja születéskori neve: …………………………………………………….
Személyi igazolvány száma: ………………………………………………...

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kara Gólyatáborában történő részvételem érdekében az általam igénybe vett
szolgáltatások során a személyes és különleges adataimat a PTE ÁOK Hallgatói Önkormányzatának
képviselői az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával kezeljék.
Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatás önkéntes, az erről, illetőleg az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, valamint az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségekről szóló egyértelmű és részletes
tájékoztatást megkaptam.
Jelen nyilatkozatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontjában és a (2) bek. a) pontjában foglaltak alapján teszem.

Kelt: ................., ………….…………….

________________________________
Aláírás

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Alulírott, ……………………………………..(születési dátum:…………… …………..;
anyja neve:…………………………..; sz.ig:……………………), a PTE Általános
Orvostudományi Kar Gólyatáborában (Balatonkenese, 2014. augusztus 24-27.) saját
felelősségemre veszek részt és az általam okozott esetleges károkért teljes felelősséget
vállalok, azokat megtérítem.
Balatonkenese, 2014. augusztus 24.
……………………..…………..

Kedves Hallgató!
Örömmel értesültünk arról, hogy felvételt nyertél a Pécsi Tudományegyetemre. A gólyatábor szervezői a
gólyatábor ideje alatt a résztvevők biztonságáról és egészségügyi állapotáról a jogszabályoknak
megfelelően kívánnak gondoskodni. Ennek érdekében szeretnénk megkérni arra, hogy a jelen levelem
mellett megküldött, a PTE ÁOK HÖK által Balatonkenesén 2014. augusztus 24. és 27. között szervezett
gólyatábor adatkezelési nyilatkozatát kérlek, töltsd ki és a jelentkezési lappal és a felelősségvállalási
nyilatkozattal együtt címünkre juttasd vissza (7624, Pécs Szigeti út 12. PTE ÁOK HÖK Diákiroda).
(Szeretnénk kiemelni, hogy a gólyatábor szervezői elsősorban az egészségügyi állapotoddal
kívánnak tisztában lenni, hogy szükség esetén a számodra legmegfelelőbb ellátást tudják
biztosítani)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében (”Személyes adat akkor kezelhető, ha
ahhoz az érintett hozzájárul.”) az adatokat csak hozzájárulásoddal kezelhetjük.
Az adatok kezelése, valamint az adatok feldolgozása a PTE ÁOK HÖK tisztségviselőinek feladatkörébe
tartozik, akik a PTE ÁOK HÖK tulajdonába tartozó adathordozóin és számítógépein tárolják az adatokat.
Az adatok kezelése és feldolgozása során a személyes adatokat a gólyatábor orvosán kívül más személyek
nem ismerhetik meg.
A személyes adataidat a gólyatábort követő 3 hónapon belül törlik az adatokat kezelő és feldolgozó
személyek.
Mint érintett jogosult vagy alábbiakra:
- A Törvény 14. § értelmében ”Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.”
Kellemes és biztonságos gólyatábori időtöltés kívánok!

Pécs, 2014. július 30.

Üdvözlettel:
Maróti Péter
HÖK elnök

Légy üdvözölve köztünk, kedves Gólya!

A sors úgy rendelte, hogy életed elkövetkezendő 5-6-7-8 évét (beleértve az anatómiatanulásban gazdag
hónapjait, a téli vizsgaidőszakok hideg heteit, a nyári vizsgaidőszakok meleg napjait, a szigorlatok előtti
este utolsó óráit, majd a sikereket követő diadalittas perceit) a mi Karunkon, velünk fogod eltölteni.
Bizonyára jó munkát végzett az őrangyalod, ugyanis elég királyságos helyre kerültél. Az ám, hazám!
Az első csoda, amiben részed lehet, rögtön augusztus 24-én kezdődik. Ez a fantasztikus, mindenki által
szeretett, és mindenki részéről támogatott GÓLYATÁBOR. Gyakorlati haszna egyszerűen
felbecsülhetetlen, hiszen ellát olyan információkkal, ötletekkel, tanácsokkal, melyek nélkül az évkezdés
egy véres verejtékben úszó, álmatlanul töltött, iszonytató pokoljáráshoz lenne hasonlatos.
Brit és tengeren túli kutatócsoportok egymástól függetlenül néhány hónap eltéréssel kimutatták, hogy a
gólyatáborban való részvétel szignifikánsan növeli az Intelligencia-hányadost, 4-7%-kal csökkenti az
anatómia utóvizsgák előfordulásának valószínűségét, 3-4 tizeddel javítja a félévenkénti átlagod, sőt kis
mértékben növeli a várható élettartamot is! Ezek a tények, Barátom! És ha a rejtett vágyaidat
szimbolizáló kis manó neked is az os temporalédban ül már és veszettül püföli a hallóideged, hogy irány a
gólyatábor, hát engedj a kísértésnek!
Mert ott gólyaelmédet gyötrő, napról napra szaporodó gondok és kérdések béklyói egy csapásra könnyű
vattacukorrá változnak, amit aztán szeretve oszthatsz meg vigyázó instruktoraiddal, mielőtt az everybody
dance now dallamára everybody denszelni kezd veled és gólyatársaiddal egyetemben, örömben,
bódottcságban.
Helyszín: Part Üdülő, Balatonkenese, Koppány sor 41.
Érkezés és regisztráció: 2014. augusztus 24. 10:00-12:30
A hazautazás napja: 2014. augusztus 27.
A részvételi díj idén 20 000 forint. A díj magában foglalja a szállást, ellátást (napi 3 étkezés) és a
koncertek, programok, borkóstoló plusz még sok egyéb árát is.
Tehát mi is a teendő, ha el akarsz jönni a gólyatáborba? Egyszerű! A jelentkezési lapot töltsd ki a
valóságnak megfelelő adatokkal. Találsz még a lapok közt egy undok kis sárga papírt, amin a fent említett
összeg szerepel. Na, ezzel a papírral állj oda szüleid elé, és vesd be a „könyörgő kutyaszemek” trükköt.
Ha szerencséd van, a sárga papír kétharmada eltűnik, és a maradék fecni tele lesz mindenféle
nyomtatásokkal. Ennek a fecninek a fénymásolatát kell felragasztani a jelentkezési lapra.
AVAGY
választhatod a banki utalást is:
Bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000
Kedvezményezett neve: Pécsi Tudományegyetem
Amit a megjegyzés mezőben fel kell tüntetned:
1. Legfontosabb: Témaszám: 38003
2. Neved
3. ÁOKGT2014

Az így végrehajtott utalásról készült megbízás (bizonylat) kinyomtatott másolatát mellékeld a jelentkezési
lapodhoz.
Így már kész is a dokumentum, amit a következő címre küldjetek el:
PTE ÁOK HÖK Diákiroda
Pécs, Szigeti út 12.
7624
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 15.
A többi a mi dolgunk, neked már csak csomagolni kell. Addig pihenj, gyűjts erőt az élményekhez!
Találkozunk a Gólyatáborban!
Sok szeretettel (és kíváncsian) várunk!

Addig is feltétlenül és azonnal csatlakozz a gólyatábor facebook csoportjához:
https://www.facebook.com/groups/607179292730713/

Maróti Péter
PTE ÁOK HÖK
elnök

Kupó Péter
Vezető instruktor

