A Bagolyvár Napok keretein belül sok érdekes, izgalmas és változatos programlehetőséggel
készülünk nektek! Legyetek aktívak és gyűjtögessétek a pontokat szorgalmasan, hiszen azok
egyrészt a kollégiumi felvételibe számító közéleti pontokká „érnek”, ám emellett a legkitartóbbak
külön jutalomban is részesülnek! Fontos, hogy a bizonyos rendezvényeket csak megfelelő
létszámú nevezés beérkezése esetén tartunk meg, ezért figyeljetek a regisztráció határidejére!
Nézzük, miből válogathattok!

Kézműves Műhely
„Itt a farsang, áll a bál!” Hangolódj velünk a farsangi időszakra a
Kézműves Műhelyben, ahol maszkokat készítünk a már megszokott,
családias hangulatban.
Találkozzunk február 18-án, hétfőn 17 órakor a földszinti
társalgóban, és töltsünk együtt egy alkotó, vidám délutánt!
Kérdés esetén keresd a titkárságon Katonáné István Katalint vagy
Kovács Sándorné Kati nénit!
Előzetes regisztráció nem szükséges!

Asztalitenisz Kupa
A Bagolyvár Napok keretein belül Asztalitenisz Kupát hirdetünk!
Időpont: Február 18. 21:00-24:00
Helyszín: Tornaterem
Hagyományainkhoz híven, szeretnénk férfi-női kategóriát is
indítani, ezért ne felejtsetek el regisztrálni a „Csoportos nevezési
lap”-on keresztül, amelyet a portán találtok meg. Jelentkezésetek
akkor érvényes, ha a kitöltött lapot legkésőbb február 13. 20 óráig a
titkárságra visszajuttatjátok és a nevezési díjat (200 Ft/fő)
megfizetitek!
A rendezvény csak akkor kerül megszervezésre, ha legalább 8 férfi, és/vagy legalább 6 női
jelentkezőnk lesz.
Kérdésetek lenne? Keressetek a luca.szakacs19@gmail.com e-mail címen, illetve Facebook-on
keresztül.
A résztvevők 4 BN-pontot szereznek, emellett az első három helyezett ajándékutalványban és
oklevélben részesül!
A szabályokról és további infókról a Facebook eseményen keresztül tájékozódhattok!
Programfelelős: Szakács Luca

BL-játék
Te is Bajnokok Ligája lázban égsz? Tippeld meg a mérkőzések
végeredményét és zsebeld be a nyereményeket!
A játék 1 körös lesz, ami összesen 8 mérkőzést foglal magába. A
tippeket február 12. 18 óráig lehet leadni. A szelvényeket a portán
lehet átvenni és az ott elhelyezett ládába tudjátok bedobni.
A pontozás a következőképp alakul:
1 pontot ér a helyes kimenetel eltalálása
3 pontot ér a helyes végeredmény
Az első 5 legjobban tippelő díjazásban részesül.
Jó tippelést és jó szurkolást.
Kérdések esetén keressetek bátran Facebookon vagy e-mailben: tudlikbence@gmail.com
Programfelelős: Tudlik Bence

Így főztök ti!
A Bagolyvár Napok keretein belül és a Zuglói Egészségfejlesztési
Iroda közreműködésével február 19-én (kedden) 18 órakor
megrendezésre kerül az „Így főztök ti!” főzőversenyünk, amely
során az indulók az egészség jegyében csillogtathatják meg a
főzőtudásukat.
A versenyre 4-6 fős csapatok (maximum 8 csapat) jelentkezését
várjuk. Az ételeket a megadott receptek és alapanyagok alapján kell
elkészítenetek, az értékelést pedig szakemberek végzik majd!
Minden résztvevő 4 BN-ponttal gazdagodhat, emellett a legjobbak
jutalmazásáról sem feledkezünk meg!
Ne felejtsetek el regisztrálni a „Csoportos nevezési lap”-on keresztül, amelyet a portán találtok
meg. Jelentkezésetek akkor érvényes, ha a kitöltött lapot legkésőbb február 13. 20 óráig a
titkárságra visszajuttatjátok! Nevezési díj nincs!
Mutassátok meg hogyan is főztök Ti!
Kérdeznétek? Elérhetsz e-mailben (erikareman.6@gmail.com), illetve Messenger üzenetben is!
Programfelelős: Réman Erika
Just Dance
Éljen! A Bagolyvár Napok keretein belül is lehetőségetek van kedvenc
táncos játékotokkal szerencsét próbálni!
Várunk szeretettel minden versenyzőt február 20-án (szerdán) 20:30kor a IV. emeleti tévézőbe! Regisztráció nem szükséges! Cserébe az
indulók 2 BN-pontot már biztosan magukénak tudhatnak, s
természetesen a legjobbaknak jár az oklevél és az ajándékutalvány! 😊
Ne maradj le! Előzetes regisztráció nincs!
Kérdések esetén keress a bodor.moni94@gmail.com e-mail címen,
vagy Messenger üzenetben!
Programfelelős: Bodor Móni

Fröccspong
Február 22-én (pénteken) 20 órától fröccspong verseny! 🍷🥂
Helyszín: BGE-PSZK tornaterme
Ne felejtsetek el regisztrálni a „Csoportos nevezési lap”-on keresztül,
SPRITZER PONG
amelyet a portán találtok meg. Jelentkezésetek akkor érvényes, ha a
kitöltött lapot legkésőbb február 13. 20 óráig a titkárságra
visszajuttatjátok és a nevezési díjat (200 Ft/fő) megfizetitek!
Kérdéseiteket Facebook üzenetben vagy e-mailen keresztül tehetitek
fel:
Fazekas János: jani.fazekas1996@gmail.com
Huszár Péter: hpet98i@gmail.com
Tudlik Bence: tudlikbence@gmail.com
A versenyzők létszáma limitált, tehát összesen 16 csapat (azaz 32 fő) jelentkezését várjuk!
Siess és regisztrálj minél előbb! Ha lemaradtál, akkor se búsulj, szurkoljunk együtt a
versenyzőknek. Nézőként is szeretettel várunk az eseményen, hiszen egy jó fröccspong mindenki
számára nagy buli! 😊
Versenyszabályzat: https://sorpingpong.hu/a-sorpingpong-szabalyai/

Kaszinó & Farsangi Mulatság
Rendhagyó programmal készülünk nektek február 23-án
(szombaton) a kollégiumban! Tarts velünk, és egy este erejéig
merüljünk el a kaszinók világában, hiszen az most „házhoz jön”!
A Farsangi Labdarúgó Kupa levezetéseként 20.00-24.00 között
játszhattok, majd bulival zárjuk az estét. S hogy fokozzuk a
hangulatot, a farsangi jelmezed se felejtsd otthon, hiszen a
legmenőbbeket külön díjazzuk (közönségszavazás során).
Hova kell jönnöd? A rendezvényt a földszinti társalgó,
étterem és pub területén tartjuk.
Mit kell tenned?
Ne felejtsd el a regisztrációt a „Nevezési lap”-on keresztül, amelyet a
portán találtok meg. Jelentkezésetek akkor érvényes, ha a kitöltött lapot legkésőbb február 13. 20
óráig a titkárságra visszajuttatjátok és a regisztrációs díjat (500 Ft/fő) megfizetitek!
Miért hagynád ki a lehetőséget? A regisztrációs díj ellenében egy külön belépőkártyát kaptok, s
az összeg a program ideje alatt felhasználható. Támogatójegyek vásárlásával az italbár kínálatából
is válogathattok. Természetesen a kaszinójátékok a „Play for fun” szellemiségben kerülnek
lebonyolításra, így ez az az este, amikor csak nyerni tudsz! A BN-pontok is járnak a részvételért,
egészen pontosan 4 pontocskával gazdagodhatsz! 😊
Belépés kizárólag regisztrált, külön belépőkártyával rendelkező személyeknek!
A játékok között bash, römi, snapszer, kártyalottó, szerencsekerék és tombola is megtalálhatók,
de ha a jelentkezők száma eléri a 100 főt, akkor az estére RULETT ÉS BLACK JACK
ASZTALT IS HOZUNK NEKTEK!!! Csak az első 200 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!
(Korlátozott számban nem kollégista hallgatók is részt vehetnek a rendezvényen, de prioritást
élveznek a saját kollégistáink, illetve a Farsangi Labdarúgó Kupa résztvevői!)
Szóval, mire vársz? Szedd össze a barátaid, s töltsd a szombat estéd kivételesen a kollégiumban!
Játssz és nyerj velünk!
Az este során érvényes belépési -és játékszabályokról a későbbiekben tájékozódhattok!
Kérdéseiddel keresd a szervezőt, Bodor Mónit a bodor.moni94@gmail.com e-mail címen, vagy
Messenger üzenetben!
Találkozzunk az eseményen! 😊

Kosárlabda Kupa
A Bagolyvár Napok során február 24-én (vasárnap) 14 és 16 óra
között kosárlabda kupát tartunk.
4-6 fős csapatok jelentkezését várjuk, ám a terem kapacitása miatt
egyszerre 8 játékos tud pályán lenni. Maximum 6 csapat nevezését
tudjuk elfogadni. Egy mérkőzés pedig 1*15 perces lesz.
A résztvevők 3 BN-pontot, míg a nyertesek oklevelet és
ajándékutalványokat vihetnek magukkal.
Ne felejtsetek el regisztrálni a „Csoportos nevezési lap”-on
keresztül, amelyet a portán találtok meg. Jelentkezésetek akkor
érvényes, ha a kitöltött lapot legkésőbb február 13. 20 óráig a titkárságra visszajuttatjátok és a
nevezési díjat (200 Ft/fő) megfizetitek!
A rendezvény csak akkor kerül megszervezésre, ha legalább 5 csapat jelentkezik!
Kérdés merült fel? Elérhetsz a luca.szakacs19@gmail.com e-mail címen, illetve Facebook-on
keresztül is.
A szabályokról és további infókról a Facebook eseményen keresztül tájékozódhattok!
Programfelelős: Szakács Luca

FIFA19
Február 24-én (vasárnap) 18 órától, a Bagolyvár Napok keretein belül
egy FIFA19 bajnokságot rendezünk nektek. A program helyszíne a
III. emeleti tévéző.
Ne felejtsetek el regisztrálni a „Nevezési lap”-on keresztül, amelyet a
portán találtok meg. Jelentkezésetek akkor érvényes, ha a kitöltött lapot legkésőbb február 13. 20
óráig a titkárságra visszajuttatjátok. Nevezési díj nincs! A rendezvényt csak legalább 8 fő
jelentkezése esetén tartjuk meg!
Kár lenne kimaradnod hiszen a résztvevőket BN-pontok, a nyerteseket pedig ajándékutalványok
is várják!
Bármilyen kérdésed lenne a programmal kapcsolatban e-mailben vagy Facebook üzenet
formájában keresd Huszár Pétert ( hpet98i@gmail.com ).

Pókerverseny
Úgy érzed, hogy nagyon jó vagy pókerben? Itt az ideje, hogy
megmutasd, te vagy a kollégiumban a legászabb! Bátor
hősöket/hősnőket várunk az asztalhoz, akik tényleg otthonosan
mozognak a póker világában. Február 26-án, kedden, 21 órakor a
földszinti társalgóban mérhetitek össze a tudásotokat.
Ne felejtsetek el regisztrálni a „Nevezési lap”-on keresztül, amelyet a
portán találtok meg. Jelentkezésetek akkor érvényes, ha a kitöltött lapot
legkésőbb február 13. 20 óráig a titkárságra visszajuttatjátok és a
nevezési díjat (500 Ft/fő) megfizetitek!
A játék típusa: Texas Hold’Em.
Mindezért cserébe 2 BN-pont a jutalom, a legjobb pedig egy póker szettet vihet haza!
Kérdés esetén keresd Tudlik Bencét (tudlikbence@gmail.com).

Biliárd & Bowling
Gyere és játssz velünk a Sugár Bowling & Pub-ban 2019. február 21-én!
A bowlinghoz 4 fős csapatokat keresünk, míg a biliárd egyéni verseny
keretein belül valósul meg a biliárd szabályai szerint. (A jelentkezők
számától függően az I. emeleten vagy a Sugár Bowling & Pub-ban.)
Ne felejtsetek el regisztrálni a „Nevezési lap”-on vagy „Csoportos
nevezési lap”-on keresztül, amelyet a portán találtok meg. Jelentkezésetek
akkor érvényes, ha a kitöltött lapot legkésőbb február 13. 20 óráig a
titkárságra visszajuttatjátok és a nevezési díjat (300 Ft/fő) megfizetitek!
Ne maradj le, hiszen a bowlingra 4-8 csapat, míg a biliárdra min. 6 fő
jelentkezését várjuk!
Zsebeljétek be a BN-pontokat játszva, és nyerjétek el a legjobbaknak járó ajándékokat is!
Kérdésed maradt? Keress minket bátran Facebookon vagy e-mailben!
Huszár Péter: hpet98i@gmail.com
Tudlik Bence: tudlikbence@gmail.com

Bagolyvár Napok zárása és eredményhirdetés
10 napon keresztül mérkőztök meg egymással változatosabbnál
változatosabb versenyek során, és rengeteg kiegészítő és érdekes
programon vehettek részt az egészség jegyében a Zuglói
Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából.
Február 28-án 20 órakor hivatalosan is eljön az ideje, hogy lezárjuk a
tíznapos Bagolyvár Napok programsorozatot! Várunk titeket szeretettel
az étterembe, hiszen BN-pontgyűjtő verseny eredménye is ekkor kerül
napvilágra, s kiderül, kik voltak a legtevékenyebbek! Ha pedig a ZEFI
versenyében is indultál, akkor izgulhatsz azért, hogy nyertél-e!
Előzetes regisztráció nem szükséges!
Köszönjünk el együtt a Bagolyvár Napoktól!
Kérdésed van? Írj a bodor.moni94@gmail.com e-mail címre, de Messengeren keresztül is
elérhetsz.
Programfelelős: Bodor Móni

