5+1 szalézi kihívás
családoknak, közösségeknek

Kedves Érdeklődők!
Az első 5+1 Szalézi kihívás keretében olyan izgalmas vetélkedőt hirdetünk, amelyben családosan vagy akár kisebb
közösségekben tudtok különféle kreatív, kirándulós/sétálós programokban részt venni, amellyel jutalmat nyerhettek.
A kreatív feladatok esetén közönség díjast és egy összesített nyertest is hirdetünk.
4-10 fős csapatokban tudtok indulni, korosztály nélkül.
Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!
Regisztráció:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7_tlguVE_PP7qIiN0KXDpUJd66216-StDMf7wp4xdScfRg/viewform
Információ:
Facebook: https://www.facebook.com/ObudaiSzaleziak
Web: https://obudaiszaleziak.hu/
Kérdés esetén keressetek bátran: Inzám Virág (06 20 2949-828)

Kedves Csapatok!
A Szalézi 5+1 kihívást október 24-től november 1-ig tudjátok megcsinálni és beküldeni a
szalezi.obuda.oratorium@gmail.com címre. A feladatokat különböző napokon is beküldhetitek bármilyen
sorrendben. Kérlek csatoljatok a beküldendő feladatokhoz egy-egy csoport képet (és akár magáról a készítésről is)

A feladatok:
•

Készítsetek őszi termésből, levelekből, természetes alapanyagokból egy 3-6 képből álló (vagy 1-3
perces kis videó) mesét vagy sztorit.

•

Írjatok közösen az őszi szünetről egy verset. (+ pont az illusztráció)

•

Látogassatok meg a héten minél több templomot (lehetőleg ahol rég, vagy egyáltalán nem jártatok még)
és készítsetek róla képet.

•

Készítsétek el a Szalézi logót bármilyen kreatív módon, bármilyen eszköz, alapanyag felhasználásával
és készítsetek róla képet.

•

Rejtélyes séta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fő tér /Megyesi Gusztáv tábla/: 6. betű
Fő tér /Kerényi Grácia tábla/: 1. betű
Harrer Pál utca 2. utolsó bekezdés: 8. betű
Fő tér /Szabó Ervin könyvtár mellett/: 3. betű
Millecentenáriumi emlékmű park /Péter és Pál templom mellett, 1915-ös örmény népirtás
emlékmű/: 6. betű
Péter Pál templom oldala: 14. betű
Péter Pál templom oldala: 28. betű
Korona utca 1.: 15. betű
Lajos utca 158.: 5. betű
Máltai játszótér melletti obeliszk: 14. betű

A rejtélyes kód:
1.2.3. 2.4.5.4.6. 1.7. 8.1.9.10.9. !

+1: Menjetek el kirándulni. Ha tehetitek GPS-el kövessétek le a túrátokat, vagy túratérképen jelöljétek be utatokat. Hány
kilométert túráztatok? Készítsetek egy képet a célnál!

Díjak
A beküldött fotókat november 2-től közönségszavazásra is bocsátjuk, aminek az eredményét november 8-án hirdetjük
az Óbudai Szaléziak facebook oldalán és a honlapon. Ugyanezen a napon a zsűri is kihirdeti majd az 5+1 szalézi kihívás
összetett győztesét is.

A feladatok elkészítéséhez sok kreativitást és jó mókát kívánunk!
Szeretettel:
a szervező animátorok

