5. Szerelmi kvíz: Értsünk szót!
Válaszoljatok önállóan a szerelmi kérdőívben feltett kérdésekre! Ha
végeztetek, továbbítsátok a válaszokat tartalmazó e-mailt a párotoknak! Teremtsetek egy óra nyugalmas időt (otthon vagy másutt)
és beszéljétek át egyenként a válaszokat!
A kérdőívet itt találjátok: szerelmi-kaland-tura.hu
Hány kérdésre tudtátok a választ a másikról?

Tartalmas, vidám együtt töltött időt kívánunk!
A kitöltött menetleveleteket küldjétek el 2022. február 28-ig a
szerelmikalandtura@gmail.com e-mail címre! A beküldők között
értékes ajándékokat sorsolunk ki. A nyerteseket e-mailben értesítjük.
NYEREMÉNYEK
Gyertyafényes vacsora a Bagolyvár étterembe két főre
10 db Lackfi János #Jóéjtpuszi c. verses kötet
3 db páros mozijegy
ZSÖK ajándékutalvány 10.000 Ft értékben
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK
szerelmi-kaland-tura.hu
szerelmikalandtura@gmail.com
30/824 3308 (Révai Krisztina)
Közösségi média: instagram.com/szerelmikalandturapecs
fb.com/szerelmikalandturapecs
bit.ly/szkpecs (FB-csoport)
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A feladatok elvégezhetők a nyereményjátékot
követően is – sőt egész évben ajánlottak!

Kalandtúrázók

Telefon/e-mail
Honnan játszotok
(helység neve)?
A Borostyán Egyesület az általatok megadott adatokat kizárólag a
Szerelmi kalandtúra játékban való részvétel kapcsán használja fel.
Kijelentem, hogy a menetlevél a szerelmikalandtura@gmail.com
e-mail címre történő elküldésével hozzájárulok adataim kezeléséhez.

1. Minőségi idő
Idő, amit kettesben töltünk és teljes figyelmünket a Társunknak
szenteljük.
Fogjátok meg egymás kezét, és menjetek el kirándulni! Beszélgessetek arról, hogy milyen nagyobb események történtek eddigi közös életetekben, amik változásokat hoztak! Ha voltak nehézségek,
mi segített át rajta Benneteket? Mi az, ami folyamatosan megújulást adhat a kapcsolatotoknak?
Tervezzetek egy következő találkozót, amit kettesben tölthettek!
A szerelmi-kaland-tura.hu oldalon túrajavaslatokat találhattok, a
kalandtúra Facebook csoportjában pedig megoszthatjátok egymással kirándulás ötleteiteket.
Hol jártatok?
Töltsetek fel egy képet a kirándulásotokról a Facebook csoportunkban: bit.ly/szkpecs
vagy küldjétek el a szerelmikalandtura@gmail.com e-mail címre!

2. Érintkezési pontok
Lackfi János költő Nektek ajánlotta az Érintkezési pontok című
versét. Olvassátok el és beszélgessetek róla! Mik a ti érintkezési
pontjaitok konfliktusos helyzetben?
Osszátok meg a verssel kapcsolatos gondolataitokat a kalandtúra
FB csoportjában a többiekkel, vagy küldjétek el nekünk e-mailben!

Ha ma küldhetnél verset a Társadnak, mi lenne az?

Lackfi János: Érintkezési pontok −−> szerelmi-kaland-tura.hu

3. Érintés öröme
Fedezzük fel újra, milyen jó megölelni egymást! Megérintelek azt
jelenti: jó nekünk együtt, szükségem van Rád, összetartozunk.
Egyszerű a feladat, öleljétek meg egymást naponta minimum 5×!
Támpont a feladathoz: érdemes már reggel kezdeni.
Minden este ellenőrizzétek, teljesítettétek-e aznapra a feladatot!
Minden teljesített ölelésért egy négyzetbe tegyetek pipát!
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4. Ajándék
Tervezzetek meg egy gyertyafényes vacsorát, válasszátok ki a
menüt és készítsétek el közösen! Vagy menjetek el egy étterembe,
ahol csak a beszélgetésre kell figyelnetek!
Támpontok a beszélgetéshez: szerelmi-kaland-tura.hu
Készítsetek fotót a közös vacsorátokról, és töltsetek fel egy
képet a Facebook csoportunkba: bit.ly/szkpecs
vagy küldjétek el a szerelmikalandtura@gmail.com e-mail címre!
Ha van kedvetek, küldjétek el mellé a receptet is!

