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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Lestyan Bence
Időszak: 2016. 11. 03. - 2016. 11. 20.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2016. 11. 06. - HK ülés
● 2016. 11. 11. - HK ülés
● 2016. 11. 14. - HK ülés
● 2016. 11. 16. - Kari Tanács
● 2016. 11. 21. - HK ülés
● 2016. 11. 21. - Programszervező Bizottsági ülés vezetése
● 2016. 11. 11-13. - HÖOK hétvégén való részvétel
Egyetemi bizottsági ülések:
● 2016. 11. 17. - HSB
Referensi, felelősi munkák:
● Belső PR felelős
○ 1 TTK HK hírek
○ Új Facebook poszt bevezetése, a hozzá szükséges borítóképek elkészítése (~30
perc)
○ 16 Facebook poszt
○ Emlékeztetők, és egyéb pályázatok, ösztöndíjak feltöltése a honlapra
●

Programszervező Bizottság elnöke
○ Helyszínbejárások (Orbán Balázzsal és Kusicza Richárddal, Kompis Klaudiával és
Illényi Zsófiával, Barabás Zoltánnal és Gál Bernadettel)
○ Előleg számlák, illetve szerződések elvitele a helyszínre, majd a szerződések
visszahozása
○ Ruhabérlésről és ruhapróbáról való egyeztetés az Agapéval, a gólyákkal és a
szállításról Holl Viktorral
○ Programterv és beosztás elkészítése Orbán Balázsnak Kusicza Richárddal
○ Helységfoglalási beosztás elkészítése Francsek Dórának Kusicza Richárddal
○ Jegyekkel és tombolákkal kapcsolatos emailezések Cseh Attilával
○ Egyeztetés Orbán Balázzsal előlegről a ruhákra, a szállításban való segítségéről, a
helyszínátvételről, kulcsos kocsiról
○ Egyeztetés az M’WELLS-szel a mikrofonokról, a dobról, illetve a szintetizátorról
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Egyeztetés DJ BB-vel, és segédkezés a cuccainak a helyszínre szállításában
Egyeztetés a Cascade Music Jammel a beállásról, a felszerelésekről, illetve a
parkolással kapcsolatban
Egyeztetés DJ Szatmárival Jucus távollétéről, az érkezésről, a programról, a
beállásról, illetve a parkolásról
Plakát nyomtatásának elintézése, és kirakása
a Gólyatánc folyamatos felügyelete
a Szervezőtánc folyamatos felügyelete
Egyeztetés Cseh Attilával a bmejegy.hu-val, a poharakkal, illetve a karszalagokkal
kapcsolatban
Öltöző/VIP szoba elintézése Francsek Dórával
Jegyekkel kapcsolatos dolgokat magába foglaló táblázat elkészítése és folyamatos
frissítése, illetve realtime nyomon követése
Folyamatos jegyeladás a H épületben és a Kármán Tódor Kollégiumban (26 darab
jegy)
Italkuponok átvétele
Több esetben voucher probléma megoldása Cseh Attilával
Szervezőtánc, illetve gólyatánc zenéjének továbbítása a hangosító felé
Folyamatos egyeztetések Francsek Dórával a bállal kapcsolatban, a vacsoráról,
parkolásról, öltözőről, szerződésről, előlegről, pakolásról stb.
a vacsorás vendégek táblázatának elkészítése
a konferanciék beszédének elkészítésében való segédkezés Gál Bernadettel
a Facebook esemény kiírása
■ 20 poszt megírása
■ 1 kép elkészítése
■ esemény folyamatos frissítése
a helyszínre érkezés 16:00-kor, a helyszín átvétele, beállás felügyelete, gólyatánc
felügyelete, szervezők és MISZISZ-es lányok koordinálása, majd 03:30-kor
elpakolás és a helyszín elhagyása
további egyeztetések Orbán Balázzsal a bevételről, illetve a különféle egyéb
dolgokról
ültetése rend átbeszélése Kovács Szilviával, Barabás Zoltánnal és Gál Bernadettel
folyamatos egyeztetés a költségvetésről Csősz Gáborral

PR Bizottság:
● 1 cikk megírása DJ BB-ről
● Lapok összehalytása, kilyukasztása és madzagra felfűzésre
Egyéb munkák:
● GTK-s csapatépítésre doodle elkészítése, kiküldése, és eredményhirdetése
● EHK-s gólyatábori pályázatok pontosítása, bevitele az EHK-ba és további egyeztetés
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Kovalovszki Mátéval
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