ELTE TáTK GT 2015

Pintér Luyi – Főszervezői Pályázat

Pályázat az ELTE TáTK 2015 Gólyatábor főszervezői posztjára
Bemutatkozás
2012 óta járok a Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok nappalis
alapképzésére, továbbá 2013 szeptembere óta vagyok a Hallgatói Önkormányzat Belügyi
Bizottságának tagja, majd idén januártól az elnöke. Ez idő alatt részt vettem a saját
gólyatáboromon (2012 – Kenese), majd logisztikus szervezőként részt vettem a 2013-as
(Salgóbánya) és 2014-es (Zsóry fürdő) gólyatáboron, továbbá minden egyéb megrendezésre
kerülő nagyobb méretű rendezvényen dolgoztam (2013 LEN, 2013 TŐGY, 2014 LEN) .
A gólyatáborokon való részvétellel és a Belügyi Bizottsághoz szorosan fűződő TáTK
Logisztikával olyan mély és széleskörű tapasztalatokra tettem szert, amelyek birtokában úgy
érzem felkészült és alkalmas lennék a 2015-ös TáTK Gólyatábor megszervezésére.
Természetesen tudatában vagyok annak, hogy ha elnyerem a főszervezői pályázatot, én
lennék az első olyan főszervező aki se nem a Hallgatói Önkormányzat elnöke vagy a
Gazdasági Alelnöke, emellett az eddigi főszervezőknek mind 4-5 vagy több éve volt
jogviszonya az egyetemmel, és mivel én csupán három éve vagyok a Karunk hallgatója, így
legfiatalabb főszervezője lennék a tábornak. Felmerülő gyakorlati hiányosságaimat,
eljárásbeli és jogi folyamatokhoz kapcsolódó lexikális elmaradásomat egy olyan szervezői
csapat összeállításával szeretném kompenzálni, akik előtt ezek a problémák rutinfeladatnak
számítanak.
Mindemellett szeretném megemlíteni, hogy tavaly és az idei évben Egyetemünket ért
gólyatábori incidensek miatt egyenesen megengedhetetlennek tartom, hogy a mi Karunk
elkövetkezendő gólyatáborán esetlegesen megtörténjen hasonló jellegű sajnálatos esemény.
Továbbá nekem és a szervezőknek számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy mind az Egyetemen
kívülről és belülről, fokozott figyelemmel fogják végig kísérni a szervezési és lebonyolítási
folyamatokat, ennek okán mind a szervezeti felépítésben, mind a szervezők és a helyszín
kíválasztásában minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy ezzel a kari gólyatáborral
erősítsem Egyetemünk és Karunk jóhírét és biztosítsam egy: önfeledt, egységet kovácsoló,
sikeres gólyatábor feltételeit.
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A pályázat ismertetése
A következő pontokban szeretném részletesebben ismertetni a pályázatomat:


Időpont



Helyszín



Szervezők



Csoportvezető képzés és a Gólyatábor Előkészítő Tábor



Egyebek



Program



Költségvetés

Időpont
Az idei gólyatábor előtt közvetlen szeretném lebonyolítani a Gólyatábor Előkészítő Tábort,
amivel egybe fűzném szokásosan a Csoportvezető képzést és kiválasztást. Két főbb indokom
van, hogy miért tenném az előkészítő tábort a gólyatábor elé: költséghatékonyság miatt,
továbbá a programok, játékok, díszletek-dekorációk elkészítése és időben elhelyezése
végett. A tavalyi gólyatáborban nem így alakult sajnos a GET-GT összehangolása, ezért
személy szerint nem találtam olyan hatékonynak az előkészítő tábort logisztikai és gazdasági
szempontokból.
Az előkészítő tábort (tehát -1. és 0. nap) 2015. augusztus 26-27-re tenném és rögtön
utána következne 2015. augusztus 28-29-30-31-én (tehát 1., 2., 3. és 4. nap) maga a
gólyatábor a gólyákkal. A gólyatábor ideje kellően távol esik az augusztus 20.-i ünneptől és
nyaralási szezontól, valamint magába foglal egy hétvégét, tekintettel azokra a gólyákra, akik
esetleg dolgoznak nyáron, így csak egy pénteki és egy hétfői munkanapot kéne kivenniük. Ha
esetlegesen bármi foglalási nehézség - csúszás felmerülne, a tábort visszalehet csúsztatni két
nappal, augusztus 24.-és (tehát a vége augusztus 29. lenne) GET kezdéssel vagy előre
csúsztatni egy nappal, augusztus 27-és GET kezdéssel (tehát a vége szeptember 1. lenne).

Helyszín
A tábor helyszíne egy kritikus pont, már most a pályázat megírása közben elkezdtem keresni
a helyszíneket, valamint a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői és a TáTK Tábor- és
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Rendezvényszervező csoport is segít nekem tapasztalataikkal a helyszín kiválasztásában.
Számomra eddigi legszimpatikusabb helyszín a Szolnoki Turisztikai Központ – Szolnoki
Ifjúsági Tábor (5000 Szolnok-Tiszaliget http://www.turisztikaikozpont.hu/szolnok ). Mivel
szeretném a jólbevált 200 gólya + 20 csoportvezető + kb. 30-40 szervezős (+ utolsó napi
vendégek) felállást megtartani, egy körülbelül 280-300 fős tábort kell keresni ami megannyi
feltételnek megfelel.
A szolnoki táborhelyszín 320 férőhelyes, saját étkeztetéses, körbekerített, tágas,
sport pályákkal felszerelt, nagyobb szállási egységekre felbontott – vizesblokkokkal ellátott,
nagy teremmel és kis előadói termekkel felszerelt létesítmény. Továbbá szeretném
megemlíteni a Tisza közelségét, sajnos személyes látogatásra még nem jutott sor, de ha a
feltételek adottak akkor természetes vízben való programozás is elképzelhető.
Az utazás szempontjából vonattal lehet eljutni Szolnokra, a táv csupán 100 kilométer
amit személyvonattal 1 óra 45 perc alatt lehet megtenni, ami igencsak kedvező. Egyetlen egy
hátrányt találtam eddig a szolnoki táborban, mégpedig azt, hogy az állomástól busszal
érdemes eljutni a táborhelyszínére – bár ez nem megoldhatatlan probléma és egyáltalán
nem költséges, a tavalyi gólyatáboron csupán 56 000 Forintból megoldottam a kb. 270
résztvevő buszos utaztatását.
Természetesen van „B” és „C” tervem is, második opciónak a Balatonlellei Ifjúsági
Üdülő „A” és „B” hotelt szemeltem ki, „C” tervnek pedig a Bükkszéki Ifjúsági Tábort.

Szervezők
Mielőtt elkezdeném részletesen ismertetni a szervezői csapat felépítését, szeretnék három
változásnak minősülő dolgot megjegyezni és lefixálni.


Az adott csoportok élére általam kinevezett „Felelősök” személyéhez ragaszkodom, a
csoport többi tagja - pályázat elfogadása esetén egy online kérdőív segítségével –
kerülnének további beosztásra.



Egyes személyekhez két szerepkört is társítanék, tehát miután elvégezte az egyik
feladatkörét, átcsoportosítanám egy másik feladatkörbe.



Számomra evidens, és talán nem meglepő, hogy ELTE-s hallgatói jogviszony nélküli,
külsős személy nem lehet szervező.
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Koordinátorok
Mivel már az előző pontokban kifejeztem azt a álláspontot, hogy én lennék az eddigi
legfiatalabb főszervező, valamint a jelenlegi helyzetben elfogadhatatlan számomra
bármilyen nagyobb volumenű szervezési hiba, esetleg botrány –szeretnék magam mellé egy
Koordinátort. A Koordinátornak ugyanúgy minden szervezői szegmensbe belátása és
teljeskörű informáltsága lenne, továbbá kisebb hangvételű kérdésekben önálló döntése is
lehet. A Koordinátor a főszervezővel együtt vitatná meg a fontosabb gazdasági és jogi
kérdéseket, valamint tapasztalatával segítené a főszervező munkáját és a helyes döntések
meghozásában segédkezne.
Erre a pozícióra szeretném felkérni Takács Bencét, lassan 2 éve dolgozom vele együtt,
jól megértjük egymást. Szeretném ha Bence a gazdasági és szerződésekkel kapcsolatos
ügyekben lenne segítségemre, továbbá a programok-játékok-rendezvényes részleg
összeszervezésének és lebonyolításának figyelemmel kísérésére is felkérném.

Adminisztrációs csoport (továbbiakban: „Admin”)
Az Adminok feladata a gólyák regisztrálása, a csapatok összeállítása, a szobabeosztás
megírása, befizetések kontrollálása és ellenőrzése, különleges igények (allergia, vegetáriánus
étkeztetés) felmérése és még ehhez hasonló információk begyűjtése és rendszerezése,
továbbá komoly előkészületi feladatuk a kitűzők, telefonlisták megszerkesztése és előállítása,
emellett az utolsó napi vendégek érkezésének és elhelyezésének összehangolása.
Admin felelősnek szeretném felkérni Lőrinczi Rékát, továbbá szeretném, ha az admin
előkészületekben résztvenne Várady Zsófia és Sipos Alexandra. Várady Zsófiát az admin
feladatok befejeztével szeretném a tábori „speaker” szerepkörébe tenni, Sipos Alexandrát
pedig a játékos csapatba, valamint ha vállalja, felkérném a fényképezésre. Zsófinak
lenyűgöző hangja van, nincs számára megoldhatatlan helyzet és jól improvizál, biztos vagyok
benne jól fogja magát érezni a speaker szerepkörében. Örülnék, ha továbbá Gálffy Anna és
Suriny Anita és Szegner Péter is csatlakozna a csoporthoz.
Rendezvényes csoport
Ez a terület az egyik olyan részleg, ahol kevesebb tapasztalattal rendelkezek, ezért is
szerettem volna kinevezni Szabó Pétert ,de sajnos megtudtam, hogy az ő jogviszonya nagy
valószínűséggel nyáron lejár, mivel diplomázik, így nem lehet szervező az idei táborban.
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Ezért szeretném felkérni a rendezvényes csoportért felelősnek Döbrösi Zitát.
Szeretném még Zita mellé felkérni Fazakas Áront, és megbeszéltem Szabó Petivel, hogy
addig amíg van jogviszonya az egyetemen, segítse Áront és Zitát, így az elkövetkezendő
rendezvényeken és egyéb táborokon kellő önállósággal tudnák kezelni a rájuk váró
feladatokat. Idén is szívesen látnám az Animal Cannibalst, sokáig kritikusan viszonyultam
hozzájuk, de tavaly beláttam – ők bárhol bármikor hatalmas bulit tudnak csinálni, emellett
szeretném én is megtartani a szokásos borkostolót, ami bár drágább esemény, de
garantáltan a tábor egyik csúcspontja. Végül a tavalyi esetből tanulva, nem szeretnék
drágább DJ-t, mert többen úgy vettük észre, hogy a DJ hírneve nem volt hatással az esti
bulikra, egyszerűen egy olyan DJ-t szeretnék aki csinálja a zenét nekünk a kari bulikon,
viszont kedvezőbb árkategórába esik. Mindemellett szeretném megemlíteni, hogy direkt
kontaktom van a DiVino Borbárhoz és a PartyCode Kft.-hez, így idén akár új fellépőket és
pincészetet is kipróbálhatnánk.

Kreatívos csoport
Egy percig se volt számomra kérdéses, hogy Kreatív felelősnek Steinsits Ritát kérem fel.
Sosem fogom elfelejteni a 2013-as TŐGYre és a 2014-es Gólyatáborra készített díszleteket és
egyéb dekorációkat. Szerintem egy ilyen tábort nagyságrendekkel tudja feldobni a kreatív
csoport munkája, ezért is idén szeretnék valamennyivel több forrást biztosítani e részleg
számára. Szeretném még Rita mellé Ilyés Virágot, Németh Alexandrát, Smid Réka Lillát,
Kozma Esztert, Farnadi Enikőt és Somogyi Dorinát felkérni, hogy alkossanak idén is valami
elképesztőt. Viszont mivel Rita nem csak a kreatív, hanem a játékos programszervezői tudása
miatt is elképesztő, szeretném, ha a GET-GT kreatív munkálatok után átadná a Felelős
szerepkörét átadná Ilyés Virágnak, ő maga pedig a Játékos csoporthoz csatlakozna és
segítene az ottani felelősnek.

Logisztika (továbbiakban: „Logik”)
Ez a terület áll hozzám legközelebb, ismerem az összes Logit személy szerint, mindannyian
remek emberek és ők tényleg azok, akikre bármit lehet bízni, a szemétszedéstől kezdve az
ember életek mentéséig szó szerint bármint, örülök és büszke vagyok, hogy én is itt kezdtem
és tagja lehetek ennek a remek társaságnak. A személyes részt félretéve, a logisztika feladata
lenne az utaztatás, étkeztetés, terepbejárás, őrzés, pakolás-anyagmozgatás, szemétszedés,
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egyes csoportok munkájának segítése, esetleges személyi- vagy anyagi kár bekövetkezte
esetén az asszisztálás és segítségnyújtás.
Szeretném a Logisztikáért felelős pozícióba kijelölni Sebők Gyulát, valamint
szeretném mindenképpen, hogy Hajdinák Dávid végig Sebők Gyula „helyettese” legyen
tapasztalatszerzés miatt, mivel benne látom azt a potenciált, hogy későbbiekben ő ápolja
tovább a TáTK Logisztika hagyományait. Továbbá szeretném felkérni: Csala Bencét, Hudák
Bálintot, Vékony Balázst, Füleki Gábort, Tauser Attilát és Boza Istvánt, hogy az idei
gólyatáborban ők feleljenek a tábor zavartalan lefolyásáért.

Játékos – Programszervezős csoport (továbbiakban: „Játékosok”)
Kétségkívül övéké a legfontosabb feladat, hiszen a szervezők a játékok és programok
segítségével teremtik meg a gólyatábor eszmei és gyakorlati lényegét, a különböző egységet
kovácsoló játékos feladatokon keresztül tudjuk a gólyákkal megtapasztaltatni az egyetemi
éveik önfeledtségének és szabadságának első lépéseit.
A Játékos Felelős pozícióra a legtökéletesebb és legalkalmasabb személy minden
aspektusból Mogyorósi Pálma lenne. Előző táborokon beleláttam Pálma munkavégzésének
folyamataiba és megtapasztaltam precizitását és lelkességét. Úgy gondolom, nyugodtan
rábízhatom a játékos programok összeállítását és a csoport koordinálását . Mindemellett
szeretném, ha a TáTK Rendezvényszervezői csoportban kiválóan teljesítő tagok is
csatlakoznának a Játékosokhoz, név szerint: Szabó Vivien, Mohos Kata, Fülöp Lili, Hegedűs
Dani, Takáts Réka valamint Kovács Zsuzsi, Somogyi Krisztián, Hartai Krisztián, Uray Zsófi,
Drosztmér István részvételére is számítok és végül, de nem utolsó sorban számítok Novák
Danira, hogy idén ő készítse el a kisfilmeket, promo anyagokat és videókat.

Röviden összefoglalva:
Főszervező és

Pintér Luyi - Takács Bence

Koordinátor
Beosztás

Admin

Kreatív

Rendezvényes

Logisztika

Játékos

Felelős

Lőrinczi Réka

Steinsits Rita

Döbrösi Zita

Sebők Gyula

Mogyorósi Pálma
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Szabó V.
Mohos K.

Várady Zs.
Sipos A.
Tagok

Gálffy A.
Suriny A.
Szegner P.

Ilyés V.
Németh A.
Smid L.

Fazakas Á.

Kozma E.

Döbrösi Z.

Farnadi E.
Somogyi D.

Hajdinák D.

Fülöp L.

Tauser A.

Hegedűs D.

Vékony B.

Takáts R.

Füleki G.

Kovács Zs.

Csala B.

Somogyi K.

Hudák B.

Hartai K.

Boza I.

Uray Zs.
Drosztmér I.
Novák D.

Csoportvezető képzés

Sebők Gyula, Steinsits Rita, Fülöp Lili, Mohos Kata, Pintér Luyi

Természetesen, mint már korábban említettem csak a felelősök személyéhez ragaszkodom,
bárki kedve szerint csatlakozhat az általa preferált csoporthoz, továbbá az online kérdőív
segítségével sokkal pontosabb képet fogok arról kapni ki hol szeretne elhelyezkedni, emellett
több jelentkező is rendelkezésemre fog állni – bár hangsúlyozom, véleményem szerint e
szervezői csapat felállása ideális egy sikeres gólyatábor lebonyolításához.

Csoportvezető képzés és Gólyatábor Előkészítő tábor (továbbiakban: „GET”)
Egy másik igen fontos terület, aminek az előkészületi munkái nagyban meghatározzák a
gólyatábor eredményességét és összességében a hangulatát. Lehetnek csodálatos
dekorációk, kiváló és szórakoztató programok, ha a csoportvezetők nem képesek
kellőképpen felpörgetni, motiválni és összetartani a csapatukat. Ehhez az szükséges, hogy
már a gólyatábort megelőző hónapokban egy jól szervezett csoportvezető képzés menjen
végbe, ahol a feladatra alkalmas jelentkezőket kiválogatjuk és a GET-en pedig párokba
állítjuk őket.
A Csoportvezető jelentkezést és képzést a pályázat sikeres elbírálása után hirdetném meg a
HHH-ban valamint az online szakos közösségi csoportokban.
Nagyon fontosnak tartom ezt a képzést, ezért is e téren a legalkalmasabbnak a TáTK
Tábor- és Rendezvényszervező csoportot látom, hogy levezényeljék a csoportvezetők
kiválasztását, így felkérném Sebők Gyulát, Steinsits Ritát, valamint segítségükre a tavalyi és
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idei évben kiválóan teljesítő Fülöp Lilit és Mohos Katát, hogy szervezzék meg a
csoportvezetők kiválasztását és felkészítését. Teljesen rájuk bízom a képzés lebonyolítását,
hozzájuk jobban szerintem senki nem ért ehhez, és továbbá meggyőződésem, hogy ők
négyen áttudják adni a csoportvezetőknek azt a hozzáállást és azokat az belső értékeket
amik elengedhetetlenül fontosak egy motivált, felkészült és felelősségtudó csoportvezető
számára. Megszeretném jegyezni, hogy természetesen valamennyi csoportvezető képzésen
én is ott lennék személyesen, és véleményezném a csoportvezetők kiválasztását.
A GET a gólyatábor előtti -1. és 0. napon lenne, ilyenkor megtörténne a végleges
csoportvezetői kiválasztás, valamit a párokba rendezés, továbbá a terep bejárása, helyszínek
előkészítése, dekorációk elkészítése és elhelyezése, játékok letesztelése és minden egyéb
előkészület.

Egyebek


Szeretném, ha általánosságban naphosszat szólna a zene, mivel szerintem egy
nagyon kellemes és nyárias hangulatot tud kölcsönözni a tábornak.



A „Hősök” rendszerét szeretném a tavalyihoz hasonlóan megtartani.



Az utolsó napi vendégeket szigorúbban szeretném megszűrni, hiszen felelőtlenségük
és gondatlanságuk súlyos problémákhoz vezethet.



Mivel bizonytalan vagyok, abból a szempontból, hogy a tavalyi ELTE-s gólyatábori
esetek milyen hatással lesznek az idei résztvételi létszámra, szeretnék több hangsúlyt
fektetni az online promócióra, amiért Takács Bence, Novák Dani és én lennénk a
felelősök.

Program és a gólyatábor menetrendje
Nem szeretnék változtatni a gólyatábori programon, így idén is a jól bevált felosztást
szeretném alkalmazni ami a következőképpen néz ki:

1. nap
Időpont

Esemény- Feladat

A vonattól
függően

Gyülekező Gólyáknak

A vonattól
függően

Ismerkedés a gólyákkal
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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

Indul a vonat a helyszínre
Leérünk a helyszínre, táborba jutás
Performansz, regisztráció, szállás elfoglalása
Ebédszünet
Csapatfoglalkozás, ismerkedés
Gólyatánc tanulás
Csapatfoglalkozás /induló, zászló, stb. elkészítése/
Vacsora
Szervezők: felkészülés a vetélkedőre

20:30 - 22:00
(gyülekező már
20:15-től)

Esti vetélkedő

22:00 - hajnalig

Bulika

2. nap
Időpont

Esemény- Feladat

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

Ébresztő
Reggeli
Sport
Lyukasóra

Ebéd
Csapatfoglalkozás
Borkóstoló /Animal Cannibals/
Vacsora

21:00 (gyülekező
már 20:45-től)

Éjszakai túra – éjszakai vetélkedők

23:00 - hajnalig

Bulika

3. nap
Időpont

Esemény- Feladat

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

Ébresztő
Reggeli
Szakismerkedés az alapszakokról és a mesterszakokról
Előadások
Ebéd
Játékok előkészítése szervezőknek
Csapatfoglalkozás
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16:30-18:30
19:00-20:00
20:00-21:00

Állomásos játékok
Vacsora
Vetélkedő előkészítése szervezőknek

21:00 (gyülekező
már 20:45-től)

Vetélkedő, gála, eredményhirdetés

23:00 - hajnalig

Záró bulika

4. nap
Időpont
8:00 – 8:30
9:00
A vonattól
függően

Esemény- Feladat
Ébresztő, pakolás
Reggeli
Indul a vonat Budapestre

Költségvetés
A szolnoki helyszín áraiból kiindulva, reálisnak tartok egy 16 000 Forintos részvételi díjat ami
a vonatköltséget nem tartalmazza, a helyért összesen 3 800 000 Forintot tartok reálisnak
kifizetni, amely természetesen magába foglalja a teljes ellátást, termek bérlését és a
sportpályák használatát. Nyilvánvalóan azon leszek, hogy a legkedvezőbb árakon tudjuk
megszervezni a gólyatábort. Az egyéb költségekért, mint például a buszbérlés, fény és
hangtechnika, fellépők, borkostoló, kellékek, gólyatábori pólók, dekorációs anyagok
hozzávetőlegesen 1 500 000 Forintot tartok valószerűnek.

Szeretném megköszönni a pályázás lehetőségét, remélem az elnökség értékelni fogja a
hozzáállásomat, figyelmességemet valamint felkészültségemet.

Üdvözlettel:
Pintér Béla Luyi
+36 20 2620 278
pinterluyi@gmail.com
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