A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Kovács Szilvia
Időszak: 2018. 08. 18 - 2018. 09. 11.
Kari és HK üléseken való részvétel:
●

2018. szeptember 02 - HK ülés

●

2018. szeptember 10 - HK ülés

Belső bizottsági üléseken való részvétel:
●

2018. szeptember 05 - PR Bizottsági ülés

Referensi, felelősi munkák:
Gazdasági referens:
●

2018. augusztus 23 - Szeptemberi rendezvényeket tartalmazó rendezvény bejelentő elkészítése
és leadása

●

2018. szeptember 01 - Az őszi féléves rendezvényekről szóló rendezvény bejelentő elkészítése
és leadása

●

2018. szeptember 03 - Műszaki leírás elkészítése és leadása a TTK Bálról

●

2018. szeptember 05 - Informatikai eszközök átvétele

●

Sör-virsli party:

●

o

2018. augusztus 29 - Étel és eszköz megrendelő elkészítése és leadása

o

2018. augusztus 30 - Bevásárlás intézése Holl Viktorral

o

Folyamatos egyeztetés Barabás Zoltánnal és Zsófiával

Gólyahajó:
o

Költségvetés átnézése és véleményezése, javaslatok elküldése

●

KGB listára érkező információk továbbítása

●

Kari Tábor:
o

Vendégkönyv kiegészítése és leadása

o

Egyeztetés Erdész Zsomborral

o

Étkezési igények összegyűjtése és leadása

o

Részvételi díjak beszedése és átvételi elismervények megírása

o

Póló rendelés:

o

▪

Árajánlat kérés

▪

Póló méretek bekérése

▪

Rendelés összesítése, leadása és átvétele Gerner Alexandrával

Bevásárlás intézése több alkalommal Gerner Alexandrával, Holl Viktorral és Juhász
Adéllal
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●

o

Költségvetés aktualizálása, számlák összesítése és végleges költségvetés elkészítése

o

2018. szeptember 05 - Elszámolás Szili Ákossal

Gólyatábor:
o

Egyeztetés Lados Szilviával, aki a tavalyi évben az ÉMK GT tábor főszervezője volt,
a beszerzésekkel kapcsolatban

o

Gólya részvételi díjakkal kapcsolatos egyeztetések

o

Pólórendelés intézése:
▪

Gólyapólók esetén form elkészítése, rendelés összesítése és leadása

▪

Szervezői pólók esetén form elkészítése, rendelés összesítése és leadása

▪

Plusz pólók esetén számlák megírása, pénz beszedése és elszámolása Balatoni
Attilának

▪

Szervezők tájékoztatása e-mailben és facebook csoportban

▪

Egyeztetések Cseh Attilával és Nagy Józseffel

o

Vendégkönyvek elkészítése (gólya, szervezői, vendég)

o

Felelősségvállalási nyilatkozat elkészítése, hiányzó IFA papírok aláíratása

o

Ételrendelés leadása: speciális ételigények összesítése
▪

o

Karszalagok intézése:
▪

Igények elküldése

▪

Személyes átvétel a Hengermalom úton, majd számla eljuttatása Cseh
Attilának

o

Nyakpassok beszerzése

o

Étel és eszköz megrendelő elkészítése és leadása 2 alkalommal

o

Bevásárlás intézése:
▪

Budapesten 2 alkalommal, Gődér Viviennel és Lestyan Bencével

▪

Balatonnál 2 alkalommal Lőrincz Lászlóval

o

2018. szeptember 18 - Személyes egyeztetés Orbán Balázzsal (előleg felvétele és
utolsó egyeztetés a tábor előtt)

o

UV lámpák beszerzése (árajánlat kérés, átvétel)

o

Logisztika kitalálása, ezzel kapcsolatos egyeztetések Szili Ákossal, Orbán Balázzsal,
Palojtay Tamással

o

2018. augusztus 20 - Helyzetjelentés elküldése a szervezőknek

o

Résztvevői létszámmal kapcsolatos egyeztetések Cseh Attilával
▪

●

Ezzel kapcsolatos egyeztetések Balatoni Attilával

bmejegy.hu monitorozása

o

2018. augusztus 28 - Gólyatábori számlák összesítése és elszámolása Orbán
Balázsnak

o

2018. szeptember 05 - Utolsó számla behozatala

Alumni Tábor:
o

Vendégkönyv elkészítése és leadása
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o

Étkezési igények összegyűjtése és leadása

o

Részvételi díjak beszedése és átvételi elismervények megírása

o

Költségvetés aktualizálása és végleges költségvetés elkészítése
▪

Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal és Rácz Tamással

o

Pólók átvétele és számla átküldése Rácz Tamásnak

o

2018. szeptember 05 - Elszámolás Szili Ákossal

Belső bizottságban végzett munkák:
PR Bizottság:
●

WC Press elkészítésében való segítség
o

1 cikk írása, BME Egyetemi Napok kép küldése

Egyéb munkák:
●

Alumni Tábor szervezése:
o

Facebook esemény létrehozása

o

Facebook csoportba információk küldése

o

Folyamatos egyeztetés a jelentkezőkkel
▪

o

Plusz 1 fő adatainak bekérése, családokkal való egyeztetés a szobákról

Programokkal kapcsolatos levelezés Barabás Zoltánnal és Czirók Emesével

●

Többszöri beszélgetés Miklós-Kovács Jankával a HK-ról

●

Gólyacsomag elkészítésében való segítség:
o

Koli kisokos nyomtatásának intézése

o

Táskák és tollak beszerzésének intézése és átvétele

o

Csomagok összeállítása

o

Kollégiumi kártyák átvétele Juhász Adéllal

●

HK-s bemutatkozáson való részvétel, HK Kvíz elkészítésében való segítség

●

Tanulmányi ösztöndíj osztás elveinek véleményezése, javaslat küldése

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 79 250 Ft
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