KEDVES GÓLYA!
Először is gratulálunk sikeres felvételidhez a Bánkira. Megdolgoztál érte, hozott pontok alapján verejtékes
munkával bekerültél! Ez rajtad kívül csak kb. 600 embernek sikerült ebben az évben, de bennmaradni garantáltan nem
fogtok ennyien. Ha a néhány szerencsés közé szeretnél tartozni, gyere el Te is az idén is megrendezésre kerülő
hagyományos gólyatáborunkba - „Egy fesztivál BÁNKI módra”. Ennek keretében okos tanácsainkkal megnöveljük
esélyedet az első félév túlélésére, és így talán 4-5 év alatt sikerül befejezned az iskolát.
Találkozhatsz a P3-as koponyányi HÖK-ösök együttesével, akik segítenek a hallgatóknak, vagyis igyekeznek rávezetni,
hogy: „(m)ilyen ez a pop szakma”.
Ezen kívül ott lesznek az iskolánk névadóját, és az ivászat hagyományait őrző BDHK elit csapata is... és még sok
más tapasztalatokkal teli kollégával.
Az INDIRI-BINDIRI-KASTÉLYSZÁLLÓ-HOLIDAY-CLUB***** idén is megnyitja kapuit négy napra a Bánkis gólyák
előtt a „ponyvaregényes” tájat idéző, „pluszpontért bármit” tábor. A kastély mellett található termálvizű forrás, a gyógyvizes
medencék pezsgőfürdővel, a kellemes környezet, valamint az ötcsillagos luxuslakosztályok kitűnő lehetőséget biztosítanak
a tanév kezdete előtti kellemes pihenéshez, feltöltődéshez.
A könnyed szórakozás kedvelőinek ajánljuk az 1000 férőhelyes, 3 szintes, trópusok hangulatát idéző disco-clubot,
ahol görkorcsolyás, topless felszolgálólányok ingyen „Titanic” koktélokkal kedveskednek a vendégeknek. Emellett casino,
biliárd, snooker, bowling, peep-show, kigyúrt testű Csippen1200 fiúk (sponsored by Bánki) és gyönyörű, mindenre kapható
lenge öltözetben lévő tehenészlányok állnak rendelkezésetekre. (Pluszpontért tehén is igényelhető).
A sportolásra vágyók igényeit maximálisan kielégítik a kastély-szálló területén található létesítmények: 36 lyukas
PGA tournament golfpálya, lovarda 2 tucat eccarvúval, lovaspóló, agyaggalamb-lövészet, teniszpályák, aszfaltozott
repülőtér, mely alkalmas sportrepülőgépek és helikopterek fogadására, bungee jumping a kastély tornyából, továbbá
sportvadászat, fittnessterem, szauna, szolárium, állandó sportorvosi felügyelet, szülész-nőgyógyász szakorvos, bőr és
nemibeteg gondozó várja a kedves vendégeket.
A gasztronómiai élvezetek kedvelőinek éjjel-nappal rendelkezésére áll a kastélyszálló díjnyertes, nemzetközileg is
elismert konyhája, ahol Michelin-csillagos francia chef-jeink bármilyen exlcusive kívánságot teljesítenek. Napi háromszori
étkezés; kontinentális reggeli svéd asztallal (IKEA), ötfogásos ebéd és gyertyafényes vacsora a teraszon, ahol világhírű
sztárvendégeink szórakoztatják a nagyérdeműt. Megjelenés: 1 csokornyakkendő, No Smoking, vagy nagyon kis estélyi.
Mindezen szolgáltatásokat igénybe vehetitek, hiszen CSAK most, CSAK itt, CSAK nektek, szezonális ajánlatként,
hihetetlen, potom áron, CSAK 399.999 HUF-ért a Tied lehet, ………… de most hallom a kollégáimtól, hogy az árból további
378.999 HUF-ot tudunk engedni, ÉS EZ MÉG NEM MINDEN!!! Ajándékként megküldjük a még tesztelés alatt álló
vonatkerék pumpáló készletet, valamint a villamos defektjavító szettet! (Akiknek a jó eredmény jött ki az 20.000 Ft-ot
kapott.) Az összeg tartalmazza: szállást, étkezést, leutazást, a szórakozás megfelelő %-át.
Az akcióban való részvétel feltétele:
Bánkis Gólyák 2016
https://www.facebook.com/groups/125956631172343/ csoporthoz való csatlakozás a facebook-on.
OE Gólyatábor 2016
https://www.facebook.com/events/1100974153274731/ csoporthoz való csatlakozás a facebook-on.
Ami ESETLEG nem található meg az Indiri-Bindiri-Kastélyszálló-Holiday-Club*****-ban, de a kultúrhétvége
elengedhetetlen kelléke, ezért feltétlenül hozd magaddal:
1 db használt játék, mely számotokra már nem annyira értékes, ám másoknak akár kincset
is érhet, nektek meg plusz csapatpontokat a táborban (ezen tárgyak jótékonysági
célból lesznek felajánlva árva gyerekeknek!)
1 db érvényes BKV vonaljegy vagy érvényes BKV bérlet
1 db fürdőruha, úszószemüveg és úszósapka!!!
1 db WC-pumpa (hogy igazi Bánkissá keresztelhessünk)
1 db négyjegyű függvénytáblázat
1 db zseblámpa/nap v. 1 marék szentjánosbogár (a terepgyakorlat idejére)
1 szett játszós ruha (amit nem sajnálsz kocsmai verekedés esetén, vagy netán sportolásra)
1 db vödör meleg víz/nap
1 vödörnyi Szpiritusz
1 db vízmelegítő/vödör
1 db vödör
folyt. köv.
1 db dör

AMI FONTOS és BELELÓG A PONTVONALBA
Amennyiben szeretnél ebben a pompás humorral övezett, az egyetemi, de leginkább a BÁNKIS életbe való
bemelegítéshez elengedhetetlenül szükséges a táborba eljönni, A következők a teendőid:
Tedd magad szabaddá AUGUSZTUS 21-től 24-ig. Itt jegyezzük meg, hogy a gyülekező 21-én reggel 700 a BGK
aulájában lesz (1081 Bp., Népszínház u. 8.). A fizetés menetével kapcsolatban bővebb információkat az alábbi honlapon
találsz:

http://hok.banki.hu/(bal oldalsáv „Gólyáknak” blokk)
TIPP 1: Készpénzes befizetésre nincs lehetőség.
TIPP2: Vasárnap este étkezés a táborban, tehát akinek a belső elválasztása nem engedi, az hozzon magával
„ANYU UZSI”-t és egy kis Szpirituszt!!

TIPP 3: A Gólyatábor Regisztrációs űrlapot a
http://hok.banki.hu/oldalon keresztül éred el.
(bal oldalsáv „Gólyáknak” blokk)

A regisztráció minden résztvevőnek kötelező, töltsd ki
értelemszerűen és regisztrálj!!!
A regisztráció határideje: 2016. augusztus 7. 24:00 (A GT-vel kapcsolatos változásokat a http://hok.uniobuda.hu/golyatabor_2016 oldalon követheted nyomon.)

Ha bármi egyéb kérdésed adódik, hívd bátran a következő számok valamelyikét: 06-90-555-5555 (nem emelt
díjas) , vagy ha ez jobban tetszik !06-30-209-5063!, !06-30-520-6596! minden nap reggel 1100-től este 1800ig.
Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők (akik nem voltak gólyatáborban, és ezért már itt vannak 6 éve)

