ALAPHÁLÓZATOK MÉRŐGYAKORLAT
(Információk a gödi mérőgyakorlatról)
Utazással kapcsolatos tudnivalók:
Az „Alaphálózatok mérőgyakorlatok” gödi helyszínére az utazás vonattal a Nyugati
pályaudvarról (vonat indulása 811-kor, érkezése 837 –kor), egyéb járművel a 2-es főúton
történhet (a mérőgyakorlat időtartama május 30 június 4).
A mérőtábor címe: 2131 Alsógöd, Jávorka Sándor út 15.
A mérőtábor az állomásról a következő útvonalon közelíthető meg: a Duna felé kell
elindulni, és a 2-es főúton jobbra fordulva a bal oldali ABC áruházig kell menni és ott balra
fordulva a mérőtáborhoz jutunk.
Jelentkezési időpont a mérőtáborban:
A hallgatóknak a kiírás szerinti napon 930-kor kell a mérőtábor főépületében
jelentkezni. A névsorolvasás után történik a bejelentő lapok kitöltése, a balesetvédelmi oktatás
meghallgatása, a szobabeosztás elkészítése, csoportbeosztás, valamint a beköltözés
lebonyolítása.
Szükséges felszerelés a mérőtáborban:
Ceruza, radír, A4-es papír (30 lap) A3-as papír ( 5 lap ), zsebszámológép/laptop 1
dosszié, háromszög vonalzók.
A napi programok az időjárástól függetlenül, előzetes ütemterv alapján zajlanak, ezért
meleg ruhát, váltó ruhát, megfelelő zárt cipőt, vízhatlan kabátot mindenki hozzon magával.
Aki tud jöjjön személygépkocsival, amelynek a mérőgyakorlati (Göd környéke)
utazásban történő felhasználásának üzemeltetési költségeit a tanszék fedezi.
Étkezés rendelés a tanszéki honlap Geodézia mérőgyakorlat tantárgy hirdetménye
szerint.
A mérőgyakorlat alatt a táborhoz közeli (100 m!) bisztróban napi egyszeri étkezést
(ebédet) tudunk biztosítani a gyakorlaton részt vevők számára, amelyek igénybevétele nem
kötelező. Az ebéd ára 800 Ft/nap. A fenti összeget az Általános- és Felsőgeodézia tanszék
adminisztrációján Kádas Ildikónál lehet befizetni (Kmf. 26, 2. szoba) munkaidőben, 2016.
május 24-től az aktuális kurzus kezdése előtti 2. napig, 1000 – 1600 óra közötti
időintervallumban. Ezen időpont után a befizetésről lemaradók részére lehetőség van étkezést
rendelni a gödi tábornyitó értekezleten is, de akkor már az alapáron felül személyenként 200
Ft többlet (kezelési) költséggel.
A gyakorlatról nem lehet eltávozni (még pár órára sem!), ennek megszegése az
egész gyakorlat megismétlését vonja maga után egy későbbi évben.

