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A Természettudományi Kar
Hallgatói Képviseletében végzett munkám
Lestyan Bence
Időszak: 2016. 06. 09. - 2016. 08. 26.

HK ülések, Kari Tanács ülések:
● 2016. 06. 14. - Programszervező Bizottsági ülés
● 2016.07.31. - HK ülés
Egyetemi bizottsági ülések:
●
Referensi, felelősi munkák:
● 22 db Facebook hír a TTKHK-val a TTKHK oldalára
● BME TTK Kari Tábor 2016 esemény elkészítése
● BME TTK Gólyahét 2016 esemény elkészítése
● 3 db borítókép elkészítése
● 1 db bejegyzés megírása a BME TTK Gólyahét 2016 eseményhez
● 5 db bejegyzés megírása a BME TTK Gólyatábor 2016 eseményhez
● 2 db bejegyzés megírása a BME TTK Kari Tábor 2016 eseményhez
● Gólyahonlap aktualizálása, gólyahírek feltöltése, felesleges linkek eltávolítása
● HK honlap aktualizálása, hírek folyamatos feltöltése, emlékeztetők feltöltése
● Tudásátadás PR munkákkal kapcsolatban Kis Enikővel, Novák Balázzsal, Kusicza
Richárddal és Barabás Zoltánnal
● 4 db HK hír kiküldése
Egyéb munkák:
● Gólyatábor szervezéssel kapcsolatos feladataim:
○ Telefonálás a becenevekkel és az érkezésekkel kapcsolatosan
○ Szervezők munkáinak koordinálása
○ A táborban található papírok nyomtatásában, illetve laminálásábn való
segédkezés
○ Többszöri kisebb egyeztetés Barabás Zoltánnal és Kusicza Richárddal
○ Segédkezés a csapatok beosztásában
○ Programterv újragondolása, illetve pontosítása több alkalommal
○ Gyorsreagálás egyes helyzetekre, többe közt tűzifa beszerzés, sátor elhagyás,
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szivatások, bevásárlás
○ Nagyvetélkedő levezénylése
○ Jelentkezői lista összeállítása az ordibátornak, a gólyákat fogadó küldöttségnek,
illetve ezen papírok kinyomtatása
○ Facebook profilok megkeresése
○ Pár db bemutatkozás elkérése
○ Néhány kellék összepakolás
○ Esőterv elkészítése
○ Biléták elkészítése
○ Biléták nyomtatásában és laminálásában segédkezés
○ Gólyák vonatoztatása
○ Programterv prezentálása a szervezőknek
○ Feladatok tesztelése (pl.: patrónuscsata)
○ Sport programok koordinálása
○ Állomásaim megtartása
○ Eszközök behordása a szervezői szobába
○ Pólók átvétele
○ Gólyatábor promovideó elkészítése, ehhez fotók válogatása Barabás Zoltánnal
● Kari Táborral kapcsolatos feladataim:
○ Emberek meghívása az eseményre
○ Facebook esemény létrehozása két alkalommal
○ Programokat, szervezőket koordináltam
○ Programterv elészítése
○ Programterv többszöri frissítése a szervezőkkel
○ Résztvevők vonatoztatása
● Önkéntes nap:
○ Balatonlellei molinó kihelyezése
● EHK Táborban való részvétel
● Gólyacsoportba emberek invitálása
● 2016. július 25 - Gólyatábor érzékenyítő programon való részvétel Kovács Szilviával
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