Pályázat az ELTE TáTK 2013 gólyatábor főszervezői posztjára

A tavalyi év sikeressége által idén újra motiváltnak érzem magam abban, hogy
folytassam a gólyatábor főszervezését a 2013. évben is. A megváltoztatott szervezői
feladatok és struktúra átalakítás azt gondolom, hogy sokat segített a tábor hangulatán, de
még mindig érzek egy-két gyenge pontot, amit tovább fejlesztenék - később ismertetek is
a pályázatban, hogy hogyan képzelem el az átalakításukat. Kérem a tisztelt elnökséget,
hogy legyen kedves engem segíteni szavazatával ebben a törekvésemben.
Időpont
A gólyatábor pontos ideje 2013.08.27-30. A gólyatábor előkészítő táborát ebben
az évben szeretném átalakítani anyagi megfontolások miatt. A külön tábor helyett, egy a
tábort közvetlenül megelőző pár napot használnék fel arra, hogy a csoportvezetőkből
párokat alkossunk és hogy a szervezőket megfelelően felkészítsük a programra. Ezzel a
változással egy hagyományt törnék meg, de azt hiszem ha reálisan alakítjuk át a
költségvetést, akkor mindenképpen ehhez a kiadáshoz kell hozzányúlni és nem azokhoz,
amik a gólyákat közvetlenül érintik. Ebben az évben ez augusztus 25-26 lenne, 25-e
mínusz első nap és 26-a a nulladik nap. Bízom abban, hogy az idei csoportvezetők
rugalmasak lesznek és nem okoz majd számukra problémát a 27-ei visszautazás
Budapestre.
A helyszín
A tábor méretét megtartjuk a tavalyi 200 gólya főnél, ugyanis a táborba annak
ellenére, hogy az árat nem emeltük legalább 5 éve, nem jelentkeztek annyival többen,
hogy még egy csapatot létre tudjunk hozni belőlük. A csoportvezetők száma marad a 40,
és a tavalyi 10 szín. A balatonkenesei tábor adottságai kiválóak voltak, semmilyen
helyszíni probléma nem akadt a tábor ideje alatt. Azonban a tábor kapcsolattartóival
nagyon sok problémám volt személyesen, ami olykor annyira hátráltatta a munkát, hogy a
szerződést hetekig nem lehetett aláírni. Ha az elkövetkezendő egy hétben nem találunk
jobb, vagy legalább ilyen helyszínt, akkor nem zárom ki idénre sem Balatonikenesét, de

akkor különösen számítok a Rendezvényszervező Bizottság munkájára. Az eddig
beérkezett helyszínajánlatok közül a salgóbányai tábor közelít az elvárásaimhoz, de
drágább - nem sok, tehát plusz 300 Ft/fő/éjszaka - valamivel a tavalyinál. A személyes
leutazás előtt nem szeretnék dönteni, a várható táborlátogatás március második hete.
A szervezők rendszere
Mint tavaly, szeretném ha mindenki pontosan tisztában lenne azzal, hogy milyen
feladata lesz a gólyatáborban és tudná, hogy mikor, hol kell lennie, segítenie, kihez
tartozik beosztásban. Annak érdekében, hogy ez a rendszer tisztábban legyen látható, úgy
döntöttem, hogy a ’jó gólyatáborhoz’ szerintem legfontosabb részek élére felelősöket
kérek fel. Változás nem minden posztnál történt a tavalyihoz képest. Az öt rész 1.
adminisztráció – Mészáros Ádám, 2. kreatív kivitelezés – Mlinkó Kata, 3. logisztika –
Sziva Dániel, 4. Program –napi program felelős, 5. – rendezvény és fellépők – Dobra
Zsanett.
Ebben az öt csoportban szeretném, ha a gólyatáborra minden bizottsági elnök és
tisztségviselő be lenne osztva. A csoport beosztását már elkészítettem, ha a pályázatom
elnyeri az elnökség tetszését és megszavazzák azt, akkor a napirendi pont után
ismertetném a táblázatot.
Kulcsfontosságunkat tartom, hogy mindannyian lent legyünk, a magunkénak
érezzük ezt a tábort a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői közül, ezért különönes
rosszul érintett, hogy többen jelezték, nem szeretnének lejönni és dolgozni. A
csoportvezető koordinátorok visszahozását nem látom szükséges döntésnek, ezért idén
sem lesznek. Helyükre a hősök kerülnek, aminek kialakítását Kiss Edinánk köszönhetjük
a tavalyi évből. A hős ebben az évben - a megszerzést követően - a lehető legtöbb időt a
csoportjával fogja tölteni, ezért fontosabb szervezők szeretném ha nem vállalkoznának
hősnek. Idén is egy ember feladata lesz, hogy a csoportvezetőket értesítse, ha változás
van és folyamatosan tartsa velük a kapcsolatot. Ez az ember Szalay Bence lesz, aki a
legjobban fogja ismerni a csoportvezetőket, hiszen a kiválasztásukra és felkészítésükre is
őt kértem fel.

A csoportvezetők „kiképzői”
Szalay Bencét kértem fel erre a pozícióra, mert nagyon meg voltam elégedve a
munkájával tavaly. Idén én fogom segíteni őt ebben a feladatban, az első felhívás,
március 4-i Heti Hétfői Hírlevéllel érkezik a hallgatók közé. Tavaly nagy örültem neki,
hogy a csoportvezetők és a szervezők kiváló kapcsolatot tudtak kialakítani, szeretném, ha
idén is a csoportvezetők és a szervezők nem két csoportot jelentenének, hanem egyet,
ahol mindenki ismeri a másikat és kérhet segítséget. Ennek a kapcsolatnak a
kialakításához szükség van a mi nyitásunk, ezért kérni fogok mindenkit, hogy a
hozzáállását próbálja meg hozzáigazítani ehhez a vágyamhoz.
Akik még velünk dolgoznak
Az idei speakerek Király Mihály és Király Tamás lesznek, akik külön-külön
kerestek meg ezzel a kérésükkel és én szívesen bízom rájuk ezt a feladatot. 2013-ban
komolyabban kérni fogom a speakereket, hogy a programot ismerjék kívülről, mert
tavaly voltak kisebb csúszások emiatt.
A tavalyi több feladatot ellátó szervezők közül, ebben az évben is számítok Gróf
Mátéra a játékok csoportban, illetve Sipos Alexandrát és Steinsits Ritát kértem meg, hogy
vállajanak el a négy napjából egy-egy részt. Rita az első, Szasza a második nap
lebonyolításáért lesz felelős. A tavalyi csoportvezetőkből is több emberrel dolgoznék
szívesen, őket még nem kerestem meg, de ha a pályázat elfogadásra kerül, mindenképpen,
még aznap értesítem őket.
A tavalyi promóciós anyagokról nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam én is és
többen a szervezők közül is, a látogatottságuk nagyon magas volt, ezért azt gondolom,
hogy jó volt a mennyiség és minőség, amit tavaly készítettünk. Idén tehát a tavalyi
színvonalat szeretném hozni. Sajnos a Kommunikációs Bizottságban jelenleg nincs plusz
tag, ezért egyelőre nem tudom megnevezni azt, aki forgatni és vágni fogja a kisfilmeket.
Szeretném, ha minőségi és jó videó állna minden gólya rendelkezésére a gólyatábor után,
amit élvezni lehet.
A gólyatábor orvosát idén is a tábor helyszín biztosítja.

A program
Természetesen még nem végleges, de nagyjából ez lesz a menete a négy napnak.
A 2012-es táborhoz képest annyi változás mindenképpen lesz, hogy a sportnapot a
második délelőttön tartjuk, hogy kipihentebbek legyenek a gólyáink.

1. nap
Időpont
A vonattól
függően
A vonattól
függően
A helyszíntől
függően
A vonattól
függően
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:30 - 19:00
19:00 - 20:00
19:30-20:30
20:30 - 22:00
(gyülekező már
20:15-től)
22:00 - hajnalig

Esemény- Feladat
Gyülekező Gólyáknak
Ismerkedés a gólyákkal
Indul a vonat a helyszínre
Leérünk a helyszínre, gyaloglás a táborba
Regisztráció
Ebédszünet
Csapatfoglalkozás ismerkedés
Gólyatánc tanulás
Csapatfoglalkozás /induló, zászló, stb. elkészítése/
Vacsora
Szervezők: felkészülés a vetélkedőre
Esti vetélkedő
Páré 'n páré 'n pá 'n pá 'n pá 'n párééé

2. nap
Időpont
8:00
8:30
9:00
10:00-12:00
12:00-13:00
13:00 - 14:30
15:00-17:00
17:00- 19:00
19:00-20:00
21:00 (gyülekező
már 20:45-től)
23:00 - hajnalig

Esemény- Feladat
Ébresztő
Reggeli torna
Reggeli
Sport
Lyukasóra

Ebéd
Csapatfoglalkozás
Borkóstoló /esetleg rövid koncert/
Vacsora
Éjszakai túra
Páré 'n páré 'n pá 'n pá 'n pá 'n párééé

3. nap
Időpont
8:00
8:30
9:00
10:00 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00-16:00
14:30-16:30
16:30-18:30
19:00-20:00
20-21
21:00 (gyülekező
már 20:45-től)
23:00 - hajnalig

Esemény- Feladat
Ébresztő
Reggeli torna
Reggeli
Szakismerkedés az alapszakokról és a mesterszakokról
Előadások
Ebéd
Játékok előkészítése szervezőknek
Csapatfoglalkozás
Állomásos játékok
Vacsora
Gála előkészítése szervezőknek
Gála, záró feladat, eredményhirdetés
Páré 'n páré 'n pá 'n pá 'n pá 'n párééé

4. nap
Időpont
8:00
9:00
A vonattól
függően

Esemény- Feladat
Ébresztő, pakolás
Reggeli
Indul a vonat haza

Költségvetés
A részvételi díj idén is 15.000 Ft lesz, a Hallgatói Önkormányzat működési
keretéből nagyjából 2.000.000 Ft-tal tudja támogatni a rendezvényt, tehát ezek az
összegek lesznek a bevételi oldalon.
A helyszínért összesen nagyjából 4.000.000 Ft-ot tartok reálisank kifizetni. Idén is
lesz Animal Cannibals és borkostóló Soma segítségével, ami a tábor legjobb programja.
A tavalyi árak nagyjából tarthatóak lesznek mind a bor, mind a fellépők tekintetében 500.000 Ft nagyságrendileg.

Fényhang technikát szinte biztosan kell vinni bármelyik helyszínt választjuk is. A
tavalyi felszereléssel meg voltam elégedve, ezért szívesen dolgozok idén is azzal a céggel.
Összege 200.000 Ft volt.
A pólók árait is nagyjából a tavalyihoz tudom mérni, ami 340.000 Ft volt.
Az egyes részek feladatai
A tavalyi öt főbb szervező közül egyedül a játékoknál van változás, illetve a
rendezvényt Dobra Zsanett viszi. Katával, Danival és Ádámmal meg voltam tavaly
elégedve, szívesen vállalták a feladatot, ezért azt gondolom, hogy legalább a tavalyi
hozzáállásukat fogják hozni. Zsanival a gólyabál óta dolgozunk szorosabban együtt, ami
zökkenőmentesen zajlott eddig, bízom benne, hogy nagy segítségem lesz idén a táborban.
Az, hogy idén minden napnak egy felelőse lesz, remélem, hogy lejjebb veszi a terhet a
szervezők válláról, Talán ez a legnagyobb változás tavalyhoz képest, de szükségesnek
tartottam szétaprózni a munkát, mert szeretném ha a szervezők is jól tudnák érezni
magukat a táborban.
Bízom benne, hogy a tavalyi munkám és a hozzáállásom meggyőzi az elnökség
tagjait arról, hogy alkalmas vagyok a főszervezői poszt betöltésére.
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