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Heti rendszerességgel részt vettem a KDJB üléseken, továbbá a bizottság keretein belül pályázatfigyelő
oldalakat kerestem, és átnéztem őket.
Minden héten összegyűjtöttem a pályázatokat a vasárnapi hírlevélbe.
A Vegas Night Party plakátokat kinyomtattattam, majd két alkalommal szórólapot osztogattunk a
Rendezvényszervező Csoport tagjaival a Q épület előtt.
Koordináltam a Vegas Night Party Facebook eseményét, továbbá kisorsoltam a nyereményjáték győzteseit.
Frissítettem a First Aid Party Instagram oldalát, és folyamatosan posztoltam a képeket.
Heti rendszerességgel megtartottam a Rendezvényszervező Csoport ülését.
Megszerveztem az RCs hétvégét Gödön, ahol vezettem a különböző témájú ötleteléseket, gyűléseket, majd a
hétvége után ezekből összeállítottam a feladatainkat.
Részt vettem néhány DSK ülésen az Egészségnap szervezése miatt.
Összegyűjtöttem, hogy milyen logók, információk szükségesek a Sport-és Egészségnap plakátra, ezeket
továbbítottam a dizájner felé, és folyamatosan egyeztettem vele.
A Sport-és Egészségnapon First Aid Party nyereményjátékokat készítettünk, majd az esemény végén
segítettem összepakolni a kellékeket.
Felügyeltem a Thrift Shop Party, és a Medzsi Kari Napok Before Party Facebook eseményét, továbbá
egyeztettem az illetékes szervezőkkel folyamatosan.
A Végzős Bál gyűrű- és kitűzőrendelését felügyeltem, tartottam a kapcsolatot az ötvössel.
Megszerveztem a jegyértékesítést a Végzős Bálra.
Elkészítettem a Végzős Bál meghívókat, majd ezeket eljuttattam a tanszékekre.
Egyeztettem a Végzős Bál dekorációjáról a felelősökkel, ezeket átnéztem, hogy mik valósíthatóak meg, majd
elkészítettük a dekorációkat, és feldíszítettük a hajót.
Felügyeltem a Végzős Bál Facebook eseményét.
Megszerveztem a Borkóstolót, továbbá zenészt hívtam a borkóstoló alá.
Elkészíttettem a Végzős Bálhoz a promó videót, majd ezt feltöltöttem a Youtube-ra.
Egyeztettem a részletekről a Zsófia Rendezvényhajó tulajával.
Összepakoltam a szükséges eszközöket a Végzős Bálra, majd ezeket hazahoztam Réti Tamással a rendezvény
másnapján a hajóról.
A Végzős Bál szerződését intéztem az illetékesekkel.
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A Végzős Bálon felügyeltem, intéztem a szükséges dolgokat, továbbá koordináltam a bál menetét.
Átnéztem a 2014-es Nyári Tábor anyagait, majd elkészítettem a tábor timing-ját, illetve összeszedtem, hogy
mikkel kell foglalkozzunk a tábor megszervezéséhez.
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