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A dokumentum a 2023-as ELTE Természettudományi Karának Hallgatói Önkormányzata által 

rendezendő gólyatábor koncepcióját foglalja magába. A benne foglaltak az előző táborok 

alkalmával tapasztaltak szerint kerültek összegzésre, mint javaslatok, ötletek, elképzelések.  

 

 

1. Gólyatábor helyszín: 

▪ Sátras:  

A sátras gólyatábor már mondhatni hagyománnyá és a TTK arculatává vált, a kar 

fakultációjához illő, természet közelibb mivoltából adódóan.  

▪ Nem sátras helyszín:  

Érdemes figyelembe venni azt, hogy a környéke a helyszínnek rendelkezik-e azokkal 

az adottságokkal, ahol a TéTéKás gólyatábor elemei meg tudnak valósulni. (Gondolunk 

itt például az Állomásos túrára.) 

▪ Elengedhetetlennek tartjuk egy részletes, kompromisszumokat összegző szerződés 

kidolgozását közösen a helyszínnel, hogy a tábor során esetlegesen felmerülő buktatók 

esetén lehessen mire hivatkozni.  

▪ Javaslatunk az, hogy minél több helyszínnel egyeztessünk még az ősz folyamán, és a 

kapott árajánlatok és lehetőségek tudatában mérlegeljük, hogy melyik számunkra a 

megfelelő. Ehhez minimum 3, ha nem több helyszínnel kéne egyeztetni és tárgyalni 

előzetesen. Érdemes lehet nem csak sátras/nem sátras opciókra korlátozni a 

lehetőségeinket, hanem mindkét kategóriában szétnézni. A helyszínt november végére 

jó lenne legeslegkésőbb lefixálni, hogy a tavaszi félév folyamán már a későbbiekben 

részletezett szervezői, program, pénzügyi és egyéb infrastrukturális döntéseken 

lehessen a hangsúly.  

 

2. Gólyatábor időpont: 

Mind a jelentkezési lehetőséget figyelembe véve, mind pedig az augusztus 20-ai programokkal 

kalkulálva az a meglátásunk, hogy a gólyatábort célszerű 20-a utánra tervezni (véleményünk 

szerint optimálisan augusztus 22-27 a célirány). Természetesen ez függ a beiratkozás, 

kollégiumok és egyéb programok tervezett időpontjaitól is. A helyszínektől kapott ajánlatok 

után már pontosabban fogjuk a látni a lehetőségeinket. 

 

3. Regisztráció, jelentkezés: 

A regisztrációs folyamatot a helyszínen meg lehetne úgy könnyíteni, hogy a csapatok előre be 

vannak osztva 15-20 perces idősávra, ki mikor kerül kb sorra. Ez a mentoroknak is egyfajta 

segítség, hiszen tudnak számolni azzal, milyen ismerkedős feladatra van idejük a várakozás 

alatt. 

Továbbá a gólyatábori jelentkezést, a gólyatábor első napjának kezdése előtt 3 nappal korábban 

érdemes lenne lezárni - ezzel is segítve az előkészületeket. Maximum indokolt esetben érdemes 

elgondolkodni a jelentkezés határidejének kitolásán.  

 

4. Szervezők, csapvezek: 

- Fontosnak tartjuk tisztázni a szerepeket és feladatköröket a gólyatábor szervezését illetően. 

Úgy gondoljuk, hogy hasznos lenne írásban megfogalmazni, majd pedig szóban átbeszélni 

mind a szervezőkkel, mind pedig a csapvezekkel a feladatkörüket és annak határait. Ezt egy 

úgynevezett szervezői, illetve csapvez kisokosban lehetne összefoglalni; ahol a leírások mellet 

sok más hasznos információt is össze lehetne gyűjteni a tábort illetően.  Ehhez 



 

 

elengedhetetlennek tartjuk egy május hónappal kezdődő rendszeres szervezői és csapatvezetői 

képzésrendszer kialakítását, mely csapatépítőket is magába foglalna.  

- a szervezőkkel kapcsolatban az a gondolat fogalmazódott meg bennünk, hogy szeretnénk a 

feladatkörök tisztázása mellett a mozgathatóság fogalmát is beleépíteni a szervezői 

koncepcióba. Hogy mit is takar ez? A mi fogalmazattunkban mozgatható szervező az, aki 

tisztában van saját feladatkörének határaival és felelősségével, de emellett szükség szerint 

alkalmazkodni tud más feladatkörhöz, hogyha úgy kívánja egy szituáció máshova is be tudjon 

segíteni.  

- A fentebb említett képzésekhez hozzátartozik az, hogy a szervezőket illetően szeretnénk, ha 

június hónapra már meglennének a felosztások, ki milyen munkakörhöz tartozik elsősorban. A 

csapatvezetők pedig ugyanebben az időpontban végleges kiválasztásra kerüljenek, hiszen így  

lehetőségük adódna a mentorokkal együtt részt venni egy esetlegesen megszervezésre kerülő 

mentortáborban.  

- A gólyatáborra szükségesnek tartjuk egy, a megbeszélésekre specifikusan kiválasztott, 

jelzőhang kiválasztását, amelynek hallatán a szervezők és csapvezek tudják, hogy a szervezői 

bázisra kell menniük.  

- A szervezői bázist a szervezői napon, logikus módon kell berendezni a leszállított 

eszközökkel, hogy mindenki számára egyértelműen és könnyen megtalálható legyen a 

szükséges eszköz.  

 

5. Felsőbb évesek a gólyatáborban: 

Úgy gondoljuk, hogy meg kell adni a lehetőséget a felsőbb éveseknek a gólyatáborban való 

részvételhez, hiszen a gólyák nagyon jó kapcsolatot alakíthatnak ki velük, ami nem mellesleg 

segíti a gólyák beintegrálását az egyetemi életbe, világba. Mindhárman egyetértettünk azonban 

abban, hogy szükséges egy felsőbb éves „szűrőt”/elbeszélgetést tartani a gólyatábort 

megelőzően, a táborba jelentkezett felsőbb éves hallgatókkal. A felsőbb éves jelentkezésnél azt 

is le lehetne írni, hogy a táborban való részvételük azt is magával vonja, hogy ha szükséges, be 

kell segíteniük a szervezőknek adott feladatokban, mint például pakolás.  

 

6. Programterv: 

- A csapatoknak kiadott programtervben legyen részletes programleírás, hogy mindenkinek 

egyértelmű legyen a program kontextusa.  

- Egy pihenősebb, fakultatív pontszerzős nap beépítése célszerű lenne a programtervbe. Ezt a 

tábor második felére érdemes időzíteni, amikor a gólyák már jobban ismerik egymást. Ide 

lehetne beépíteni a BEAC által biztosított sportfeladatokat is. Ezen a napon a gólyák maguk 

dönthetnék el, mit szeretnének kipróbálni és mennyi pontot szeretnének még pluszba gyűjteni. 

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy ezek a feladatok egyenként csak 1-3 pontot érnének.  

-Minden évben nagy az érdeklődés a röplabda és egyéb sportpályák iránt, így szeretnénk 

csapatok közötti sportversenyt is belekalkulálni a programba. 

- Szükségesnek tartjuk a mellékprogramok jól kidolgozottságát, mind leírás, mind felelős és 

mind pedig szükséges kellékek tekintetében.  

- Nagyon népszerűek szoktak lenni a szabadidőben szervezett csapatoktól független 

fakultatív programok, így jó lenne ezeket elosztani úgy, hogy minden nap legyen 

lehetőség ilyenen részt venni. Ilyenek például a közös filmnézés, just dance, tábortüzes 

éneklés.  

- A programtervbe szeretnénk még beleépíteni csapatfotózást is, hogy minden csapatnak 

legyen jó minőségű fényképezőgéppel készült csoportképe, ugyanis a sok program és 

szórakozás mellett nem mindig sikerül ezt a csapatoknak megvalósítani.  

 

 



 

 

 7.Egyéb: 

- Mindenképpen szeretnénk megfontolni a lehetőségeket egy zöldebb és környezetbarátabb 

gólyatábor felé. Ez sajnos a helyszín és a pénzügyi lehetőségek miatt nem mindig rajtunk áll.  


