For the English version, please see below.
2020. június 12.
Személyesen látogatható diákélet rendezvények a nyári trimeszter alatt
Ahogyan azt a május végén kiküldött tájékoztatásban is jeleztük, az Intézet vezetőségének
döntése alapján június 15-étől minden Diák Egyesületnek és Klubnak lehetőséget
biztosítunk csoportonként két, a Milestone Intézet területén személyesen megtartott
rendezvény megtartására. Mint minden diákélet rendezvény esetében, az események a
szokásos fórumokon kerülnek meghirdetésre, azokat a Diákélet Koordinátora és a Recepciós
csapat segítségével a Diákvezetők fogják megszervezni és lebonyolítani. Annak érdekében,
hogy minden diákunk részére egyenlő esélyeket biztosíthassunk a diákéletben való
részvételre, a fő események továbbra is az online térben kerülnek megrendezésre: bár a
személyesen látogatható rendezvények plusz lehetőséget jelentenek, az ezeken való
részvétel hiánya nem fogja hátráltatni diákjaink fejlődését illetve közösségi élményét.
A rendezvények megszervezésére vonatkozó iránymutatást az alábbiakban közöljük, azzal,
hogy az Intézet vezetősége továbbra is folyamatosan figyeli a járványhelyzet alakulását, így
az alábbiakban ismertetett szabályok a körülmények függvényében változhatnak.
A helyszínen megtartott diákélet rendezvényeket az Intézet udvarán szervezzük, maximum
20 fő részvételével. A rendezvényeken való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Minden résztvevőt arra kérünk, hogy viseljen maszkot, és lehetőség szerint tartsa be a
másfél méteres védőtávolságot. Mivel a diákéleti eseményeket a Diákvezetők szervezik és
felügyelik, ezért ők fogják felügyelni a szabályok betartását, ennek elősegítésére
Diákvezetőink már kaptak felkészítést Diákélet Koordinátorunktól.
Ahogy az a diákélet rendezvényein megszokott, Intézetünk nem biztosít állandó felügyeletet
az események teljes időtartama alatt, azonban a diákok számára biztosítunk ivóvizet,
fertőtlenített beltéri mosdóhasználatot és kihelyezett kézfertőtlenítő állomásokat. A
Recepciós csapat egy tagja is jelen lesz minden rendezvény kezdetén és végén, hogy az
esetlegesen felmerülő problémák esetén segítséget nyújtson és segítse a Diákvezetők
munkáját.
Diákjaink a Student Life and Development Canvas oldalon értesülhetnek majd az offline
eseményekre vonatkozó személyes regisztráció részleteiről, illetve Diákvezetőink a
megszokott közösségi média oldalakon is értesíteni fogják erről tagjaikat. Ahogy korábban
jeleztük, a sportklubok (Evezős Klub és Vitorlás Klub) is újraindíthatják edzéseiket kültéri
helyszíneken. Ezen események részleteiről minden klubtag e-mailen keresztül kap
tájékoztatást a sportklubok Diákvezetőitől, illetve az erre vonatkozó specifikus tájékoztató
megtalálható a csoportok Canvas oldalain is.
Az Intézetbe és kültéri sporteseményekre való biztonságos eljutás továbbra is a résztvevők
egyéni felelőssége. Megkérjük diákjainkat, hogy lehetőség szerint gyalog, biciklivel vagy
autóval közlekedjenek, illetve a tömegközlekedési eszközökön tartsák be a szükséges
biztonsági intézkedéseket. Előfordulhat, hogy egyes sporteseményekre a Diákvezetők közös
utazást szerveznek, az ebben való részvétel továbbra is a résztvevők egyéni felelőssége.

12 June 2020
Offline Student Life events during the Summer Term
As per our guidance circulated at the end of May, the Institute’s leadership team has
decided to provide an opportunity for two events of each Student Society and Club to be
held in person, at the Milestone Institute’s premises after 15 June. As with all Student Life
events, the schedules will be made available in the usual forums, and the sessions will be
organised and managed by the Student Leaders with guidance from the Student Life
Coordinator and Operations Team. In order to ensure equal opportunities for all students to
participate in Student Life, the main membership activity will remain online: while
face-to-face sessions will be offering additional opportunities, the inability to attend these
will not hinder any students’ development and community participation.
The guidelines for the events are specified below, with the understanding that the
leadership team of the Institute is continuously monitoring the situation and therefore the
guidance is subject to change as circumstances allow.
On-site Student Life events will be held in the courtyard area of the Institute with a
maximum of 20 participants, with advance registration required. All participants will be
asked to wear masks and keep a distance of 1.5 meters whenever possible. As Student Life
is created and run by our Student Leaders, they will be responsible for ensuring that these
rules are adhered to by attendees, with training and further instructions to be provided by
the Institute to both students and Student Leaders. As with all Student Life events, there will
be no constant supervision by a staff member, but students will be provided with water,
safe access to indoor lavatories and hand sanitiser stations. A member of the Reception
Team will also be present at the start and at the end of each event in case of any questions
or additional support needed.
Students will receive an announcement via the Student Life and Development Canvas page
with instructions on registering for on-site events. This will also be communicated by
student leaders via the Student Life social media platforms. The sports clubs (Rowing Club
and Sailing Club), will also be able to resume their training sessions at external venues. All
registered members will receive further information on the schedule and safety measures
being taken via email.
Travelling to the Institute or to the sports events held at external locations is each individual
attendee’s responsibility. We ask all students to adhere to the required safety precautions
on public transport, and to travel by bike or car whenever possible. Please note that
carpooling may be arranged by Student Leaders for some sports events; whether or not
they make use of this option is each attendee’s individual decision.

