Borostyán Egyesület
Gesztenyési Katolikus Közösség
Kedves Párok!
A kalandtúrára nevező pároknak 2014. február 8-tól
február 16-ig szabadon választott időpontokban öt feladatot
kell teljesíteniük. Mindegyik élvezetes, élménydús és
természetesen kapcsolatépítő! A feladatok teljesítését a csatolt
útlevélben igazolhatjátok.
Az útlevél személyesen is átvehető a Családok Háza
(Csontváry Múzeum) földszinti irodájában, vagy letölthető a
www.noepecs.hu oldal, Házasság világnapja aloldaláról.
A feladatok elvégzésében a sorrend szabadon választható!
A minden pontjában teljesített útleveleket a Családok Háza
földszinti irodájában kérjük leadni, vagy a bejáratnál
található postaládába bedobni.
Fontos ! Ne felejtsétek feltüntetni az elérhetőségeteket !!!
Sorsolás: 2014. február 17-én lesz, a nyerteseket értesítjük.
Szervező a Gesztenyési Katolikus Közösség és a Borostyán Egyesület

Kérdéseitekkel nyugodtan keressetek:
Vozár Pál koordinátor
vozarpali@gmail.com
30/841-10-16

Kapcsolatépítő feladatok
1. Hol született a szerelmetek?
Ami másnak csak egy szobor, nektek az első randi helye…
Ami másnak csak egy szép fa, nektek az első csók helye...
Bizonyára sok olyan pontja van a városnak, ami számotokra
egy kedves közös emléket, élményt idéz. Keressétek fel az
egyiket, itt készítsetek magatokról egy fényképet.
2. Mi az ami megédesíti a kapcsolatotokat?
Üljetek be egy cukrászdába, és beszélgessetek egy jót! Kérjük,
hogy írjátok be az útlevélbe néhány mondatban, hogy mire
jutottatok abban a kérdésben, hogy mi az, ami megédesíti a
kapcsolatotokat!
Ne felejtsetek az útlevélbe egy pecsétet kérni a pénztárnál !
3. Milyen magaslatokra vagytok képesek eljutni?
Tegyetek egy sétát a Mecseken, és beszélgetés közben
soroljátok
fel
egymásnak
felváltva
a
párotok
jó
tulajdonságait, azokat, melyeket most is szerettek egymásban!
Mindegyikről beszélgessetek egy kicsit! (Bátrabb párok
megpróbálkozhatnak egymás rossz tulajdonságaival is
ugyanezt tenni!) Keressétek meg a Tubesi Kilátó tornyában
található laminált idézetet, és másoljátok be az útlevélbe!
4. Mit főztök ki együtt?
Az együtt munkálkodás öröme mindig közelebb visz
egymáshoz. Mi lenne, ha most közösen főznétek? Lehet
akármilyen egyszerű étek, a lényeg, hogy összedolgozva
készítsétek el.
A receptet másoljátok be az útlevélbe, hogy közös kincsé
váljon !
5. Miről álmodtok?
Ezt a feladatot bárhol végezhetitek. Gondolkozzatok el azon,
és osszátok meg egymással, hogy hogyan képzelitek el
magatokat 10 év múlva! Nagyobb lapra is leírhatjátok, ha
nem elég az útlevélen hagyott hely! 10 év múlva izgalmas lesz
elővenni! Reméljük, addigra túlszárnyaljátok a terveiteket!
Jó „Kalandozást” kívánnak a Szervezők!

