
 
Jelentkezési lap 

 
Te is szeretnél eljönni a Jófogás Táborba és résztvenni a sok kalandban? 

Válaszolj kérdéseinkre, fejezd be a 2. oldalon a történetet és küldd vissza nekünk a 
gyerektabor@jofogas.hu e-mail címre 2015. július 15-ig.  

 
Adatok: 
 
Neved: ........................................................................................................... 
 
születési időd: ................................................................................................ 
 
Anyukád neve:  .............................................................................................. 
 
telefonszám, amin elérhetjük szüleidet: ......................................................... 
 
email-cím, amin értesíthetünk:........................................................................ 
 
Hányadik osztályba jársz: .............................................................................. 
 
Kedvenc tantárgyad: ...................................................................................... 
 
Melyik programot várod a legjobban (többet is megjelölhetsz): 
 

• kenuzás 
• lovaglás 
• akadályverseny 
• kincskeresés 
• íjászat 
• kürtőskalács sütögetés 
• esti tábori mozi 
• gyógynövény kalauzoló 
• alkotótábor 
• strandolás 

 
Ne felejts el küldeni egy fényképet a jelentkezésed mellé!  
 
Találkozzunk a Táborban! 
üdv.: 
a Jófogás csapata 



 
 
 
Szerinted hogyan végződik a történet? Fejezd be 10-20 mondatban. 
  
 
Már nagyban tartott a nyár. Nándi és Anita alig várták, hogy lemehessenek a Velencei -
tóhoz. Sok kalandot ígért a tábor. Reggel 9kor indult a busz. Már mindketten bepakoltak a 
hátizsákjukba.  
- A zseblámpát is eltetted? - Kérdezte Anita. - Kelleni fog az éjszakai kincskereséshez. 
- Persze, meg az iránytűt és a kincses térképet is. - hangzott a válasz. 
- Kincses térképet?  
- Különben hogyan találnánk meg a táborban elrejtett kincseket? - Nándi nagyon 
komolynak tűnt. Elővette a táskájából a térképet és leterítette a szőnyegre.  
- A tábortól még sokat kell majd mennünk. A bátyám már járt ott tavaly. - Kezdte Nándi a 
történetet. 
Peti, Nándi bátyja egy augusztusi napon este 8 óra körül indult útnak a csapatával az 5 
napos tábor harmadik napján. A csillagok ragyogtak az égen, sehol egy felhő, tökéletes 
idő volt a kincskereséshez. Nagyon jó hangulatban sétáltak az erdőben, követve a 
jelzéseket, közben tábori dalokat énekeltek és hulló csillagokat számoltak.  
Nem sokára azonban váratlan dolog történt. Egy útelágazáshoz értek, amit a térkép nem 
jelölt. Nyugatnak indultak tovább, reménykedve, hogy az a kincsekhez vezető út. Peti 
egyszer csak zörejeket hallott a fák közül. Lelépett az ösvényről, hogy megnézze mit 
hallhatott. Hirtelen egy nagy narancssárga lény kék hajjal suhant el a fák között. Nem akart 
hinni a szemének… 
 


