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PÁLYÁZAT 

a Kari Rendezvény Bizottságban 

rendezvényszervezői poszt betöltésére 

 

A BME Gépészkari Hallgatói Képviselet (továbbiakban: GHK) pályázatot hirdet a Kari 

Rendezvény Bizottságban (továbbiakban: KRB) rendezvényszervezői poszt betöltésére a 2018/19. 

tanév őszi és tavaszi, valamint 2019/20. tanév őszi félévekre. 

 

Pályázat részletes ismertetése 

A GHK-hoz tartozó gépészkari rendezvények megszervezését és lebonyolítását kizárólagosan a 

KRB rendezvényszervező csapata látja el 2015. februárjától, különösképp a 2019. évi 

Gólyatábor, lebonyolítását és a gólyaprogramok szervezését. 

 

A KRB rendezvényszervező csapata által szervezendő programok, rendezvények:  

 

2018/19. tanév őszi félév: 

 Ismerkedő és felkészítő foglalkozások, csapatépítés 

 

2018/19. tanév tavaszi félév: 

 Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál (regisztrációs hét) 

 Kulturális és Szakmai hét (4. hét) 

 Kármán nap (4. oktatási hét csütörtök) 

 Harmadoló est (4. oktatási hét csütörtök) 

 SLIP - Gépészkari Napok (11. oktatási hét) 

 

2019/20. tanév őszi félév:  

 Gólyatábor (2019. augusztus közepe/vége)  

 Regisztrációs heti gólya programok  

 Kollégista avató (várhatóan 4. oktatási hét)  

 Gólyahajó (várhatóan augusztus utolsó napjai, vagy szeptember első napjai)  

 Gólyabál (~11. oktatási hét)  
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A tagság betöltésének feltételei: 

 Aktív hallgatói jogviszony a BME Gépészmérnöki Karán a pályázás félévében, valamint 

várható aktív jogviszony a 2018/19. tanév tavaszi és a 2019/20. tanév őszi félévekben.  

 Megjelenés a gyűléseken, felkészítő foglalkozásokon.  

 Kiemelkedő aktivitás, jó kommunikációs készség, csapatjáték.  

 Előny: rendezvényszervezési tapasztalat, közösségi tevékenység 

 

A rendezvényszervező feladata: 

 Aktív részvétel a rendezvények előkészületeiben, lebonyolításában.  

 Rendezvények megtöltése innovatív ötletekkel.  

 

Jelentkezési határidő: 2018. október 7. (vasárnap) 23:59 

 

A pályázatokat az alábbi online felületen lehet leadni: 

https://goo.gl/forms/Pp519tdjz8RLDjXP2 

 

A KRB tagság megújítása minden pályázati időszakban szükséges.  

Az őszi féléves felkészítő és csapatépítő foglalkozásokon való részvétel és teljesítmény alapján dönt 

a GHK, hogy ki lehet a KRB rendezvényszervező csapatának tagja a 2018/19. tanév tavaszi és 

2019/20. tanév őszi félévekben és ezáltal szervezheti a rendezvényeket, továbbá a 2019-as 

Gólyatáborban való részvétel is a korábbi aktivitás figyelembevételével kerül elbírálásra.  

A rendezvények külön projektekként lesznek kezelve, melyeknek vezetői a rendezvényszervezői 

csapat és a Gépészkari Hallgatói Képviselet tagjai közül kerülnek ki.  

Az aktívan dolgozó tagok közösségi pontokban, továbbá félévenkénti jutalmazásban (ösztöndíj 

formájában) részesülnek munkájuk alapján. 

A jelentkezők a további részletekről értesítést kapnak.  

 

Felmerülő kérdéseddel fordulj hozzánk bizalommal az info@ghk.bme.hu e-mail címen, vagy keress 

minket személyesen  

 

Sikeres pályázást kívánunk!  

Budapest, 2018. szeptember 30. 
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