
10 éves jubileumunk alkalmából nyereményjátékot hirdetünk!  
 
Fődíj: a játék nyertese automatikusan bekerül a 2015. évi nyári táborba!  
 
Pályázni csak 18 év alatti, jelenleg fűzőt viselő, vagy operált gyermekeknek lehet.  
 
Eredményhirdetés: 2014. decemberben az Évzáró bulin!  
 
A helyes válaszokat (elég a kérdés száma és az általad tippelt válasz betűjelzése) ide kérjük 
beküldeni: info@gerincferdules.hu 
 
Beküldési határidő: 2014.11.30. 
 
 
 
13+1 TOTÓ  
A kérdések a 2004-2014 közötti,  Vertebra Alapítvány szervezésében meghirdetett 
Korzettes/Scoli-táborokra vonatkoznak  
 
1.      Kinek az autójában bújt el Gyöngyi, amikor „elveszett”?(2012 Balatonszárszó) 
a)     a sajátjában              b) Andreáéban                                c) Barkáéban 
 
2.      Ki vett részt segítőként a 2004-es táborban? 
a)     Kata                              b) Barka                              c) Dóri 
 
3.      2008-ban a ceglédi táborban miért öltöztünk olümposzi isteneknek?  
 
a)     az olimpia tiszteletére  b) mert szeretjük a görög mitológiát      c) nemvolt beöltözős 
játék 
   
4.      Kinek köszönhetően vehetnek részt műtött gyerekek is a táborban? 
a)     Kerekes Adria          b) Németh Ági                  c) Kálmán Liza 
 
5.      Mi a Vertebra Alapítvány adószáma?  
a)     19650500-1-41          b)19655050-1-41             c) 19560500-1-41 
 
6.      Táboroztunk-e valaha Városlődön? 
a)     nem              b) igen                 c) nincs is ilyen település 
 
7.      Mit adtunk elő Szántódon 2007-ben a Nyílt napon? 
a)     Ludas Matyi              b) János vitéz    c) Walesi bárdok 
 
8.      Ki a „kakukktojás” a 2014. évi tábor ifivezetői közül? 
 
a)     Rónai Zsófia, mert bár fűzős volt, nem táborozott velünk korábban 
b)     Hunyad Emese, mert nem érintett a gerincferdülésben 
c)      Váczi Dani, mert minden idők legfiatalabb felnőtt segítője lett 



 
9.      Milyen meseszereplőnek öltözött dr. Király András Agárdon 2011-ben? 
a)     Mostohának 
b)     Mátyás királynak 
c)      Piroskának 
 
10.  Hány éves volt a legfiatalabb táborozónk az évek során?  
a)     10      b) 9        c) 8 
 
11.  Táborozott-e valaha velünk Tóth Árpád, a Salus munkatársa? 
a)     nem              b) igen                 c) nem, de jövőre jön! 
 
12.  Melyik sztár látogatott el a táborba az elmúlt években? 
 
a)     egy sztár sem           b) Csányi Sándor színművész     c) Szilágyi Áron olimpiai bajnok 
 
13.  Melyik táborba látogatott el dr. Jeszenszky Dezső, a Vertebra Alapítvány alapítója? 
 
a)     a szántódiba 
b)     a ceglédibe és a szántódiba 
c)      egyikbe sem 
 
 13+1. A MOL melyik programja támogatja a táborokat? 
 
a)     MOL-  Támogatás a krónikus betegséggel élőknek 
b)     MOL – Gyermekegészségügyi Program 
c)      MOL – Gyermekgyógyító Program  
 


