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NLB! TAVASZI KALAND- ÉS TRÉNINGTÁBOR 
2013. május 17. – 20. 

 
 

 
 

A TanÖsvény Természetjárásért Egyesület és az Ifjúsági Unió Szekszárd Ne légy birka! programja 
tavaszi kaland – és tréningtábort szervez a 12-29 éves fiataloknak. Ha nem akarsz kimaradni jó kis 

kalandokból és játékokból, ráadásul a tanulást sem veted meg, akkor jelentkezz! Ott a helyed! 
 
 
Miért érdemes eljönni? 
1) Találkozhatsz, ismerkedhetsz jó arcokkal – ha kell egy jó csapat 
2) Nem lesz híja az emlékezetes és tanulságos kalandoknak – élmény és dráma minden mennyiségben  
3) Tanulhatsz önállóságot, kitartást, fejlesztheted szervezı – és problémamegoldó képességedet 
4) Egy igazi csapat része lehetsz: akár mint ötletgazda, kreatív megvalósító vagy épp irányító 
5) Küzdhetsz ésszel, ügyességgel és paint-ballal 
6) …és biztos lehetsz benne, hogy jól fogsz szórakozni! 
 

Indulás: Bicajokkal (bemelegítés gyanánt) Szekszárdról, május 17-én 15 órakor az NLB! klub elıl. 
Hazautazás: május 20-án, délután. 

 
Helyszín: Doromlás, gátırház (Bogyiszlóhoz közel, a Duna parton) 

 
Jelentkezési határidı: 2013. május 10-ig a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével 

 
 
 

A tábori részvétel ingyenes!  
 
 

Ne is gondolkozz tovább, jelentkezz most az IFU irodájában! 
 

Ifjúsági Unió Szekszárd 
Szekszárd, Szent László u. 19. fsz/2 (Stuttgart udvar) 

 
További információ: 

Mezei Csaba 
20/ 490 53 05 
csaba@ifu.hu 
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Jelentkezési lap 

NLB! TAVASZI KALANDTÁBOR – ÉS TRÉNINGTÁBOR 
2013. május 17. – 20. 

 
 

 

Nevem  

Születési dátumom  

Lakcímem  

Telefonszámom  

E-mail címem  

TAJ számom  

Háziorvosom neve, elérhetısége  

Szüleim neve és elérhetısége  

Iskolám (és osztály)  

 
Jelentkezem a tavaszi táborba: 
 
  
 aláírás 
 

 
Paint-ball programon való részvétel:   � igen  � nem 
 
 
 
Gyermekem részvételéhez hozzájárulok (ha még nem múltál el 18 éves): 
 
 
  
  
 Szülı(k) aláírása 

 
 


