MITŐL LESZ EGY BESZÁMOLÓ IGAZÁN ÜTŐS?
Ismétlőként tudjuk, hogy rengeteg emléket és élményt szereztetek a kint töltött idő alatt. Persze ennek leírása már nem is
olyan könnyű feladat, hisz nehéz választani a rengeteg információból, ami hirtelen az eszedbe jut. A következő pontok alapján
könnyedén megszerkesztheted a beszámolód, biztosítva, hogy semmiről sem feledkeztél, meg ami csak fontos lenne:

A kezdetek
Mi volt a legfőbb motivációd arra, hogy belevágj a programba:
Ez egy igen fontos szempont, hisz sokan kacérkodnak a gondolattal, de csak ötlet szintjén marad a kiutazás. Amint elmondod
nekik, hogy téged milyen dolgok vonzottak a kiutazásban (legyen az a tenger, helyszín, kaland, munka csupán vagy valaki más
tapasztalata) ők is rögtön tudni fogják a „miértjüket”.
Hogyan keveredtél a del REY-hez
Itt elmesélheted, hogy hogyan találtál ránk és miért mellettünk döntöttél. Nyugtasd meg az újoncokat, hogy nem adtuk el a te
vesédet, nem fogjuk az övét sem. :D
Volt-e területi preferenciád
Rengeteg sziget és város közül tudsz legtöbbször választani. Szedd össze azokat az infókat, amik a helyhez kapcsolódnak.
Rengetegen szeretik olvasni, hogy milyen volt a tenger, merre voltatok és milyen maga a környék. Nem csoda, hisz ez
mégiscsak sokkal több, mint egy Google Earth séta. ;)
Az alábbi infókat beleírhatod ebbe a részbe:





Hol lehetett bulizni
Hol milyen üzletek voltak
Hol lehetett jókat úszni
Netezési lehetőségek a városban

A kint töltött idő
Milyen módon telt egy napod
Nyilván nagyon fontos, hogy milyen a munka maga, és ezt nagyon nehéz átadni. Itt nyugodtan leírhatod a beosztásokat,
feladatokat, részfeladatokat, kivel mivel dolgoztál együtt és mik voltak a könnyű/nehéz részek. Nyugodtan leírhatsz sztorikat,
vicces bakikat és bármit, ami csak az eszedbe jut. Gondolj bele, ha valaki pont ugyan oda szeretne menni ahol te voltál, mekkora
segítség neki ez a rész.

Bulik
Nyilván senki sem elzárkózni megy oda és a pezsgés az egyik lényeges eleme ennek a kalandnak. Ide írhatsz mindent, amit csak
el mersz mesélni, legyen az laza beach-parti, vagy filmszakadással végződő “igyunk egy sört” este.
Utazások
Garantáltan felfedeztétek a terepet. Bármerre is jártál az biztosan érdekes lesz mindenkinek, aki olvassa. Utibeszámolók,
kivel, hogyan miért mentetek, mennyi pénzből és hányszor tévedtetek el. Minden, ami csak eszedbe jut leplezetlenül.

Általános tanácsok
Nyilván megvolt minden helyzetnek a maga nehézsége, de sikeresen vetted az
akadályokat. Ha van olyan dolog, amit szívesen megosztanál a többiekkel, legyen az egy
példahelyzet, nehézség a főnökkel, ciki helyzet a vendégekkel vagy bármi más, írd csak
le. A szavaid könnyen megoldhatják az utánad következő helyzetét és megmenthetik
attól, hogy hasonló helyzetben rosszul járjon.
Írj le nyugodtan mindent, amiről úgy érzed, hogy neked is nagy segítség lett volna
anno, ha zöldfülűként olvashattál volna róla indulás/jelentkezés előtt.
Mit pakoltál be és mit nem
Ugye milyen jó lett volna, ha van valaki, aki megmondja, hogy milyen apróságokat
érdemes bepakolni, ami nem a munkához kell (példaképpen vizicipő a strandhoz). Írd
meg, hogy mit lett volna jó ötlet bepakolni és mi volt az ami teljesen feleslegessé vált.
Amint tanultál belőle
Mi az, amivel gazdagított a programban való részvétel?
Második miérted
Nyilván azért olvasod ezt a leírást, mivel jelentkeztél egy újabb kalandra. Hát írd meg, hogy miért pakolsz össze megint és
vágsz neki a tengerpartnak. 

Összesítve?
Nem kell ferdíteni, felmagasztalni, lehúzni egyetlen helyet és munkát sem. Az élményeidre és véleményedre kíváncsiak a
fiatalok, legyen az jó vagy rossz, hisz bizonyítottad, hogy igen is jól érezted magad.
A beküldött anyagokban a helyesírást javítjuk, ha szükséges. Minden más változatlanul kerül ki az oldalra.
A kész élménybeszámolót 8-10 fotóval (legyen olyan kép is közöttük, amin Te is rajta vagy) az info@dri.hu címre várjuk.
Az 50 GBP kedvezményre jogosító kupont aktív elhelyezés esetén azonnal jóváírjuk a program fee-ből, ha pedig most nincs
elhelyezésed folyamatban, akkor kuponként adjuk át – amit később felhasználhatsz.
Az élménybeszámolók folyamatosan kerülnek majd feltöltésre a
hamarosan megújuló www.dri.hu oldalra.

Maradt kérdésed?
Hívj minket 9:00-18:00 között
a 06.1.883.0371-es számon! :)

