
 

 
 
 
 

 
NLB! TAVASZI KALANDTÁBOR 

 
 
Ha jól akarod magad érezni, akkor gyere el az Ifjúsági Unió Szekszárd, Ne légy birka! tavaszi 

táborába. Ha Te Tolna megyei középiskolás vagy, akkor ne habozz, ott a helyed! 
 
 
Mi is ez a tábor? 
Békességben éldegélt egymás mellett a Zselicben két kisközösség, akiknek sokáig mindene 
megvolt ahhoz, hogy ne kelljen megszerezzenek a másiktól semmit. Nem is volt köztük 
konfliktus 2010 tavaszáig, amikor is elérték erıforrásaik határát, és egyik napról a másikra, 
létük lett a tét. Hogy mi történik velük? Nos! Ha eljössz, hozzá teheted gondolataidat, és 
aktívan részt vehetsz a probléma megoldásában, mint az egyik kisközösség aktív tagja. 
 
 
Miért érdemes eljönni? 
1) Találkozhatsz, ismerkedhetsz korodbeli jó arcokkal – ha kell egy jó csapat 
2) Nem lesz híja az emlékezetes kalandoknak – élmény és dráma minden mennyiségben  
3) Szembesülhetsz önmagaddal és lehetsz csapatjátékos – mert kell egy jó csapat 
4) Jó fej felnıttek vesznek körül – akik izgalmas körülményeket teremtenek nektek 
5) Küzdhetsz a jövıért ésszel, kézzel és pait-ballal 
6) …és biztos lehetsz benne, hogy jól fogsz szórakozni! Mi biztosak vagyunk benne! 
 
 

Idıpont: 2010. március 31. - április 3. 
(Kikérıt írunk, ha szükséges!) 

 
Helyszín: Patca (a Zselicben) 

 
Jelentkezési határidı: 2010. március 10-ig 

(A jelentkezési lap visszaküldésével, és a részvételi díj befizetésével.) 
 

Részvételi díj: 7000 Ft 
(Benne van az utazás, szállás, kaja, program, és még a paint-ballozás is!) 

 
 
FIGYELEM!   

Legfeljebb 30 résztvevıt tudunk fogadni! Aki késın jelentkezik, az most lemarad! 
További részletek, a visszaigazolásban majd… 

 
 

Ne is gondolkozz tovább, jelentkezz most! 



 

 
 
 
 

Jelentkezési lap 
NLB! Tavaszi kaland – és tréning tábor 

2010. március 31. – április 3. 
 

Nevem  

Születési dátumom  

Lakcímem  

Telefonszámom  

E-mail címem  

TAJ számom  

Háziorvosom neve, elérhetısége  

Szüleim neve és elérhetısége  

Iskolám és osztály  

Kikérı esetén, a kikérı címzettje 
(Igazgató neve és iskola címe)  

 
 
Jelentkezem a tavaszi táborba: 
 
  
 aláírás 
 
 
Paint-ball programon való részvétel:   � igen  � nem 
 
 
Gyermekem részvételéhez hozzájárulok: 
 
  
  
 Szülı(k) aláírása 

 
 


