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2020. augusztus 12-16. között került megrendezésre a BME-VIK Gólyatábor, melyen részt vettem 

rendezőként, valamint részt vettem augusztus 9-11. közötti előtáborban is, ahol a tábori teendőinkre 

készültem fel. Én voltam a tábor főrendezője, ami magában foglalta a rendezők koordinálását, emellett 

az egyetemi felügyelővel, a biztonság őrzéssel, valamint az egészségügyi szolgálattal való 

kapcsolattartást. Az előtábor során felkészítettem a saját vezetőségi csapatomat, valamint velük 

közösen az összes rendezőt, hogy a tábor megvalósításában mindenki teljesen felkészült legyen 

(előadások, szituációs gyakorlatok), emellett az egyetemi szolgáltatóval is meghatároztuk azon 

alapszabályokat, amit a tábor a során feltétlenül tartanunk kell. A járványhelyzet miatt az általánosnál 

sokkal több feladat hárult rám, ezek főleg a biztonságos táborozás szabályainak betartatása volt, 

esetleg konkrét problémás esetnél az azonnali problémamegoldást az előre megtervezett protokoll 

szerint. Feladataim közé tartozott még a táborral kapcsolatos fontos döntések meghozása az egyetemi 

szervekkel és a biztonsági szolgálattal közösen. Vezettem a hat főt számláló csapatot, akikkel a 

folyamatosan követtük a tábor programját és, ha szükséges volt, akkor rövid időn belül optimalizáltuk 

azt, hogy megfeleljen a korábban elképzelteknek. Minden este megtartottam a vezetőséggel az aznapi 

visszacsatolást a munkáról, valamint még egyszer átnéztük a másnapi programervet, hogy minden 

gördülékenyen menjen az egész tábor alatt. A rendezvény során kapcsolatot tartottam még a helyszíni 

gondnokkal valamint, ha bárki el akarta hagyni a tábort, akkor ezt nekem is alá kellett írnom. Az előre 

meghatározott időintervallumokban telefonos ügyeletet tartottam, ilyenkor folyamatosan kötelezően 

elérhető voltam telefonon, de természetesen ez szinte a tábor egész ideje alatt igaz volt. Több szülő 

is volt, akivel konzultálnom kellett, hogy természetesen a gyermekének semmi baja nincs, csak a 

programok miatt nem ért rá a kommunikációra. A tábor harmadik napja kiemelt a program 

szempontjából, ezen az estén én vezettem le a teljes estés programot. A negyedik nap estéjén végig 

felügyeltem az éjszakát teljesen a program végéig, majd segítettem a biztonsági szolgálatot az ébren 

maradt résztvevők hálókörletükbe való visszakísérésben. A tábor végeztével hivatalosan is lezártam 

a tábort valamint átadtuk a helyszínt az üzemelttetőnek. 
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