
Mottó: „A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni…” 

 

Decemberi programajánlat: Turista Mikulás  
 

Ha december, akkor Mikulás túra, de az idén rendhagyó Mikulás-programot 
ajánlunk túratársainknak, akik velünk együtt koptatták 2014. évben is szűkebb 

és tágabb szülőföldünk turistaútjait. Szakítva a hagyományokkal most egy 
játékos, városismereti versennyel egybekötött sétával, majd azt követő szokásos 

beszélgetéssel zárjuk és értékeljük az évet. 
 

Időpont:  2014. december 06. 
Téma:  Paks város. 
Találkozó  Délelőtt fél 10 (9.30), Erzsébet Nagyszálloda terasz. 

Indulás:  A csapatok indítása 9.30-tól 5 perces időközönként (a csapatok 
„elfogyásáig”). 

Feladat:  A csapatok a rajtban megkapott feladatlapok segítségével 
mennek végig egy előre meghatározott útvonalon, miközben 
megoldják a lapokon lévő feladatokat, melyek részben elméleti, 

részben helyszíni ismereteken/felfedezéseken alapulnak.      
Csapatok:  2-5 fős csapatok jelentkezzenek. 

Hozzávalók:  jó adag lelkesedés, csöppnyi kreativitás, Paks útikönyv 
forgatása, írószerszám.   

 

Túravezetővel: Természetesen, aki nem szeret játszani, vagy netalántán fél a 
kihívástól, annak lehetősége lesz „túravezetővel” szervezetten 

végig menni az útvonalon, nyilván ez esetben nincs 
„kockacukor”.    
A túravezető pontban 10.15-kor indul, aki vele szeretne 

menni, 10 órára legyen a fent megadott helyszínen.    
Szombat délelőtt a rendezvény ideje alatt a városban kószálva 

számítani lehet a Mikulás jelenlétére is! 
 
Előzetes jelentkezés nem feltétel, de a várható részvételi létszám 

praktikus információt jelent nekünk. (Hívjátok Török Erzsit: 20/314-4615). 
 

A részvétel ingyenes. Gyertek, várunk benneteket, garantáltan jól fogjátok érezni 
magatokat, sőt mindenki hozzon magával még egy embert! Aki nem érzi jól 
magát, annak pénz-visszafizetési garancia.  

 
Egyéb infó1:  A verseny/séta végén a célban – közreműködésetekkel – a már 

szokásos vendéglátással fogadunk benneteket. A célt nem 
áruljuk el, a program napján kiderül.  

Egyéb infó2:  Az előkészületekhez, illetve a lebonyolításhoz (verseny, 

konyha, dekoráció stb.) most is szükség van segítségre. 
Jelentkezni Török Erzsinél a szokott módon. Szem előtt tartva a 

városismereti verseny sikerét, csak a minimálisan szükséges 
segítői létszámban gondolkodunk, hogy minél többen el 

tudjatok indulni és bizonyságot tehessetek arról, milyen jól 
ismeritek a várost, ahol éltek.  

 

Török Erzsi szervező 


