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Természettudományi Kar Hallgatói Képviselet 

Pályázati felhívás 

Gólyatábor szervezői pályázat 

2020/2021. tanév 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) Természettudományi Kar 

(továbbiakban: TTK) Hallgatói Képviselete (továbbiakban: HK) pályázatot hirdet a 2021.évi TTK 

Gólyatábor szervezői posztjainak betöltésére. A pályázaton részt vehet a BME jelenlegi vagy volt teljes idejű 

alap-, mester- vagy osztatlan képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az alábbi formai 

és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot küld be a megadott leadási határidőig. 

A tábor helyszíne és időpontja 

• BME Ifjúsági Tábor, Balatonlelle, Köztársaság utca 65., 2021. augusztus 24-27. 

• Kötelező szervezői napok a tábor helyszínén: 2021. augusztus 22-24. 

A pályázatok előírt tartalma 

• rövid (posztorientált) fényképes önéletrajz 

• egy oldalas motivációs levél a megpályázott posztok betöltésével kapcsolatban 

• eddigi közéleti tevékenységek megnevezése, körtagságok felsorolása 

• elérhetőségek feltüntetése (e-mail cím, telefonszám) 

• előnyt jelent egy, a megpályázott posztokkal kapcsolatos új feladat leírása, megtervezése 

(eszközigények, létszámszükséglet, részletes leírás) 

Általános elvek 

• A jelentkezők pályázatuk benyújtásával vállalják, hogy a Gólyatábort megelőző szervezői 

gyűléseken, felkészítőkön hiánytalanul részt vesznek, teljes mértékben segítik a főszervező munkáját 

az előkészületekben is, a tábor előtti napokban maradéktalanul rendelkezésére állnak. 

• A szervezőket online elbeszélgetés után a HK fogja megszavazni. A szervezők személyes 

meghallgatására 2021. május 8-án szombaton és május 9-én vasárnap fog sor kerülni, 

mindenkivel előre egyeztetett időpontban, melyről részletes tájékoztatást a pályázat leadása után 

biztosít a főszervező. Ezen eseményen a részvétel minden pályázónak kötelező, különben a 

jelentkezés érvénytelen. 

• Túljelentkezés esetén a HK szervezői várólistát állíthat fel. 

• A határidőn túl leadott pályázatok automatikus elutasításra kerülnek. 

A pályázat leadási határideje 2021. május 5., 23:59 

A jelentkezők legkésőbb 2021. május 10-ig kerülnek értesítésre a pályázatuk eredményéről. 

A pályázatok leadásának módja: 

E-mailben a palyazat@ttkhk.hu címen. 

A pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerült kérdéseket a HK levelezési listájára (info@ttkhk.hu) várjuk. 

2021. április 26. Természettudományi Kar 
 Hallgatói Képviselet 
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Megpályázható posztok 

Csapatvezetők 

• A csapatok mellé (2+1) fő csapatkísérő 

• Csapatok vezetése, felügyelete 

• Általános szervezési feladatok ellátása 

• Kiválasztásnál az aktív közéleti szerepvállalás előnyt jelent 

Általános szervező 

• Segítségnyújtás a vetélkedők lebonyolításában, állomások vezetése 

• Csapatvezetők munkájának segítése 

• Pakolási és takarítási segítség nyújtása 

• Konyhai feladatokhoz segítség nyújtása 

• Ad hoc feladatok ellátása 

Fotós(ok) 

• Esemény rögzítése, dokumentálása 

• Munkaidőn kívül pakolási és takarítási segítség nyújtása, általános szervezők segítése 

• Tábor után a képek meghatározott határidőre való korrektúrázása, elkészítése 

Speaker 

• Minden esemény levezetésénél felkonferálás 

• Az időpontok betartatása a gólyacsapatokkal (a programokat ő vezeti fel és zárja le ) 
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