
XXIV. NYÁRI NAPKÖZIS KOSÁRLABDA TÁBOR 
 

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES GYEREKEK! 
 
A SOPRONI DARAZSAK SPORTAKADÉMIA 2021. június 21-25. és június 28-július 2. 
között tartja XXIV. NYÁRI NAPKÖZIS KOSÁRLABDA TÁBORÁT! 
 
Sportakadémiánk növendékei mellett örömmel vesszük olyan az ovit elhagyó és szeptemberben 
iskolás korba lépő, illetve már kisiskolás (1-4. évfolyam) leányok jelentkezését, akik még nem 
kosárlabdáznak, de egy vidám közösségben, játékos formában, változatos programok 
kíséretében, szívesen kipróbálnák szeretett sportágunkat! Természetesen számukra külön 
csoportot szervezünk a táboron belül. 
 
A tábor helye: Novomatic Aréna, Sopron, Lackner Kristóf u. 48. 
Étkezés: ebéd (főétel, limonádé, gyümölcs/müzli szelet) 
A tábor részvételi díja egy hétre: 23.000.- Ft  
A tábor részvételi díja két hétre: 40.000.- Ft  
                               
Az összeg magába foglalja a terembérlet, az ebéd, foglalkozások, a szervezés alatt álló program 
költségeit, valamint a tábor emblémájával ellátott póló árát. 
 
A tábort vezetik: Utánpótlás edzőink  
 
A táborban (2021. szeptemberétől nézve) általános iskolás, alsó tagozatos gyerekek, lányok 
vehetnek részt. A tábor minden nap 8.00 – 16.00 óra között tart. 
 
Jelentkezni az alábbi lap kitöltésével, és a szaggatott vonal alatti rész leadásával lehet 
edzőinknél, a Sportirodán (Novomatic Aréna), vagy emailen: media@sopronidarazsak.com  
 
Jelentkezési és fizetési határidő: 2021. június 5., péntek 
…………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… 
 

JELENTKEZÉSI LAP            
 

Június 21-25. | Június 28-július 2. 
 

(Kérjük aláhúzással jelölni az adott hetet. Két hét esetén mindkettőt kérjük aláhúzni!) 
                                                           

A jelentkező neve: ..................................................................................... 
 
Lakcíme: ................................................................................................... 
 
Szülő(k) telefonszáma: ............................................................................. 
 
Email cím: ................................................................................................ 

 
Születési idő, iskola, osztály: ...................................................................................................... 
 
Edző neve (amennyiben már kosarazik): .................................................................................. 
 
Egyéb megjegyzés (pl. ételérzékenység): .................................................................................... 
 
Alulírott szülő hozzájárulok, hogy gyermekem a XXIV. Nyári Napközis Kosaras Táborban részt vegyen, 
valamint vállalom a megadott összeg határidőre történő befizetését. 
 
Sopron, 2021.                                                                         ……….………………….. 
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Jelentkezni az alábbi lap kitöltésével, és a szaggatott vonal alatti rész leadásával lehet 
edzőinknél, a Sportirodán (Novomatic Aréna), vagy emailen: media@sopronidarazsak.com  
 
Jelentkezési és fizetési határidő: 2021. június 5., péntek 
…………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… 
 

JELENTKEZÉSI LAP            
 

Június 21-25. | Június 28-július 2. 
 

(Kérjük aláhúzással jelölni az adott hetet. Két hét esetén mindkettőt kérjük aláhúzni!) 
                                                           

A jelentkező neve: ..................................................................................... 
 
Lakcíme: ................................................................................................... 
 
Szülő(k) telefonszáma: ............................................................................. 
 
Email cím: ................................................................................................ 

 
Születési idő, iskola, osztály: ...................................................................................................... 
 
Edző neve (amennyiben már kosarazik): .................................................................................. 
 
Egyéb megjegyzés (pl. ételérzékenység): .................................................................................... 
 
Alulírott szülő hozzájárulok, hogy gyermekem a XXIV. Nyári Napközis Kosaras Táborban részt vegyen, 
valamint vállalom a megadott összeg határidőre történő befizetését. 
 
Sopron, 2021.                                                                         ……….………………….. 
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Étkezés: ebéd (főétel, limonádé, gyümölcs/müzli szelet) 
A tábor részvételi díja egy hétre: 23.000.- Ft  
A tábor részvételi díja két hétre: 40.000.- Ft  
                               
Az összeg magába foglalja a terembérlet, az ebéd, foglalkozások, a szervezés alatt álló program 
költségeit, valamint a tábor emblémájával ellátott póló árát. 
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Lakcíme: ................................................................................................... 
 
Szülő(k) telefonszáma: ............................................................................. 
 
Email cím: ................................................................................................ 

 
Születési idő, iskola, osztály: ...................................................................................................... 
 
Edző neve (amennyiben már kosarazik): .................................................................................. 
 
Egyéb megjegyzés (pl. ételérzékenység): .................................................................................... 
 
Alulírott szülő hozzájárulok, hogy gyermekem a XXIV. Nyári Napközis Kosaras Táborban részt vegyen, 
valamint vállalom a megadott összeg határidőre történő befizetését. 
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XXIV. NYÁRI NAPKÖZIS KOSÁRLABDA TÁBOR 
 

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES GYEREKEK! 
 
A SOPRONI DARAZSAK SPORTAKADÉMIA 2021. június 21-25. és június 28-július 2. 
között tartja XXIV. NYÁRI NAPKÖZIS KOSÁRLABDA TÁBORÁT! 
 
Sportakadémiánk növendékei mellett örömmel vesszük olyan az ovit elhagyó és szeptemberben 
iskolás korba lépő, illetve már kisiskolás (1-4. évfolyam) leányok jelentkezését, akik még nem 
kosárlabdáznak, de egy vidám közösségben, játékos formában, változatos programok 
kíséretében, szívesen kipróbálnák szeretett sportágunkat! Természetesen számukra külön 
csoportot szervezünk a táboron belül. 
 
A tábor helye: Novomatic Aréna, Sopron, Lackner Kristóf u. 48. 
Étkezés: ebéd (főétel, limonádé, gyümölcs/müzli szelet) 
A tábor részvételi díja egy hétre: 23.000.- Ft  
A tábor részvételi díja két hétre: 40.000.- Ft  
                               
Az összeg magába foglalja a terembérlet, az ebéd, foglalkozások, a szervezés alatt álló program 
költségeit, valamint a tábor emblémájával ellátott póló árát. 
 
A tábort vezetik: Utánpótlás edzőink  
 
A táborban (2021. szeptemberétől nézve) általános iskolás, alsó tagozatos gyerekek, lányok 
vehetnek részt. A tábor minden nap 8.00 – 16.00 óra között tart. 
 
Jelentkezni az alábbi lap kitöltésével, és a szaggatott vonal alatti rész leadásával lehet 
edzőinknél, a Sportirodán (Novomatic Aréna), vagy emailen: media@sopronidarazsak.com  
 
Jelentkezési és fizetési határidő: 2021. június 5., péntek 
…………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… 
 

JELENTKEZÉSI LAP            
 

Június 21-25. | Június 28-július 2. 
 

(Kérjük aláhúzással jelölni az adott hetet. Két hét esetén mindkettőt kérjük aláhúzni!) 
                                                           

A jelentkező neve: ..................................................................................... 
 
Lakcíme: ................................................................................................... 
 
Szülő(k) telefonszáma: ............................................................................. 
 
Email cím: ................................................................................................ 

 
Születési idő, iskola, osztály: ...................................................................................................... 
 
Edző neve (amennyiben már kosarazik): .................................................................................. 
 
Egyéb megjegyzés (pl. ételérzékenység): .................................................................................... 
 
Alulírott szülő hozzájárulok, hogy gyermekem a XXIV. Nyári Napközis Kosaras Táborban részt vegyen, 
valamint vállalom a megadott összeg határidőre történő befizetését. 
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Lakcíme: ................................................................................................... 
 
Szülő(k) telefonszáma: ............................................................................. 
 
Email cím: ................................................................................................ 

 
Születési idő, iskola, osztály: ...................................................................................................... 
 
Edző neve (amennyiben már kosarazik): .................................................................................. 
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A tábort vezetik: Utánpótlás edzőink  
 
A táborban (2021. szeptemberétől nézve) általános iskolás, alsó tagozatos gyerekek, lányok 
vehetnek részt. A tábor minden nap 8.00 – 16.00 óra között tart. 
 
Jelentkezni az alábbi lap kitöltésével, és a szaggatott vonal alatti rész leadásával lehet 
edzőinknél, a Sportirodán (Novomatic Aréna), vagy emailen: media@sopronidarazsak.com  
 
Jelentkezési és fizetési határidő: 2021. június 5., péntek 
…………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… 
 

JELENTKEZÉSI LAP            
 

Június 21-25. | Június 28-július 2. 
 

(Kérjük aláhúzással jelölni az adott hetet. Két hét esetén mindkettőt kérjük aláhúzni!) 
                                                           

A jelentkező neve: ..................................................................................... 
 
Lakcíme: ................................................................................................... 
 
Szülő(k) telefonszáma: ............................................................................. 
 
Email cím: ................................................................................................ 

 
Születési idő, iskola, osztály: ...................................................................................................... 
 
Edző neve (amennyiben már kosarazik): .................................................................................. 
 
Egyéb megjegyzés (pl. ételérzékenység): .................................................................................... 
 
Alulírott szülő hozzájárulok, hogy gyermekem a XXIV. Nyári Napközis Kosaras Táborban részt vegyen, 
valamint vállalom a megadott összeg határidőre történő befizetését. 
 
Sopron, 2021.                                                                         ……….………………….. 
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A tábor részvételi díja egy hétre: 23.000.- Ft  
A tábor részvételi díja két hétre: 40.000.- Ft  
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Lakcíme: ................................................................................................... 
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Email cím: ................................................................................................ 

 
Születési idő, iskola, osztály: ...................................................................................................... 
 
Edző neve (amennyiben már kosarazik): .................................................................................. 
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Alulírott szülő hozzájárulok, hogy gyermekem a XXIV. Nyári Napközis Kosaras Táborban részt vegyen, 
valamint vállalom a megadott összeg határidőre történő befizetését. 
 
Sopron, 2021.                                                                         ……….………………….. 

 



XXIV. NYÁRI NAPKÖZIS KOSÁRLABDA TÁBOR 
 

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES GYEREKEK! 
 
A SOPRONI DARAZSAK SPORTAKADÉMIA 2021. június 21-25. és június 28-július 2. 
között tartja XXIV. NYÁRI NAPKÖZIS KOSÁRLABDA TÁBORÁT! 
 
Sportakadémiánk növendékei mellett örömmel vesszük olyan az ovit elhagyó és szeptemberben 
iskolás korba lépő, illetve már kisiskolás (1-4. évfolyam) leányok jelentkezését, akik még nem 
kosárlabdáznak, de egy vidám közösségben, játékos formában, változatos programok 
kíséretében, szívesen kipróbálnák szeretett sportágunkat! Természetesen számukra külön 
csoportot szervezünk a táboron belül. 
 
A tábor helye: Novomatic Aréna, Sopron, Lackner Kristóf u. 48. 
Étkezés: ebéd (főétel, limonádé, gyümölcs/müzli szelet) 
A tábor részvételi díja egy hétre: 23.000.- Ft  
A tábor részvételi díja két hétre: 40.000.- Ft  
                               
Az összeg magába foglalja a terembérlet, az ebéd, foglalkozások, a szervezés alatt álló program 
költségeit, valamint a tábor emblémájával ellátott póló árát. 
 
A tábort vezetik: Utánpótlás edzőink  
 
A táborban (2021. szeptemberétől nézve) általános iskolás, alsó tagozatos gyerekek, lányok 
vehetnek részt. A tábor minden nap 8.00 – 16.00 óra között tart. 
 
Jelentkezni az alábbi lap kitöltésével, és a szaggatott vonal alatti rész leadásával lehet 
edzőinknél, a Sportirodán (Novomatic Aréna), vagy emailen: media@sopronidarazsak.com  
 
Jelentkezési és fizetési határidő: 2021. június 5., péntek 
…………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… 
 

JELENTKEZÉSI LAP            
 

Június 21-25. | Június 28-július 2. 
 

(Kérjük aláhúzással jelölni az adott hetet. Két hét esetén mindkettőt kérjük aláhúzni!) 
                                                           

A jelentkező neve: ..................................................................................... 
 
Lakcíme: ................................................................................................... 
 
Szülő(k) telefonszáma: ............................................................................. 
 
Email cím: ................................................................................................ 

 
Születési idő, iskola, osztály: ...................................................................................................... 
 
Edző neve (amennyiben már kosarazik): .................................................................................. 
 
Egyéb megjegyzés (pl. ételérzékenység): .................................................................................... 
 
Alulírott szülő hozzájárulok, hogy gyermekem a XXIV. Nyári Napközis Kosaras Táborban részt vegyen, 
valamint vállalom a megadott összeg határidőre történő befizetését. 
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Az összeg magába foglalja a terembérlet, az ebéd, foglalkozások, a szervezés alatt álló program 
költségeit, valamint a tábor emblémájával ellátott póló árát. 
 
A tábort vezetik: Utánpótlás edzőink  
 
A táborban (2021. szeptemberétől nézve) általános iskolás, alsó tagozatos gyerekek, lányok 
vehetnek részt. A tábor minden nap 8.00 – 16.00 óra között tart. 
 
Jelentkezni az alábbi lap kitöltésével, és a szaggatott vonal alatti rész leadásával lehet 
edzőinknél, a Sportirodán (Novomatic Aréna), vagy emailen: media@sopronidarazsak.com  
 
Jelentkezési és fizetési határidő: 2021. június 5., péntek 
…………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… 
 

JELENTKEZÉSI LAP            
 

Június 21-25. | Június 28-július 2. 
 

(Kérjük aláhúzással jelölni az adott hetet. Két hét esetén mindkettőt kérjük aláhúzni!) 
                                                           

A jelentkező neve: ..................................................................................... 
 
Lakcíme: ................................................................................................... 
 
Szülő(k) telefonszáma: ............................................................................. 
 
Email cím: ................................................................................................ 

 
Születési idő, iskola, osztály: ...................................................................................................... 
 
Edző neve (amennyiben már kosarazik): .................................................................................. 
 
Egyéb megjegyzés (pl. ételérzékenység): .................................................................................... 
 
Alulírott szülő hozzájárulok, hogy gyermekem a XXIV. Nyári Napközis Kosaras Táborban részt vegyen, 
valamint vállalom a megadott összeg határidőre történő befizetését. 
 
Sopron, 2021.                                                                         ……….………………….. 
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iskolás korba lépő, illetve már kisiskolás (1-4. évfolyam) leányok jelentkezését, akik még nem 
kosárlabdáznak, de egy vidám közösségben, játékos formában, változatos programok 
kíséretében, szívesen kipróbálnák szeretett sportágunkat! Természetesen számukra külön 
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Lakcíme: ................................................................................................... 
 
Szülő(k) telefonszáma: ............................................................................. 
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XXIV. NYÁRI NAPKÖZIS KOSÁRLABDA TÁBOR 
 

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES GYEREKEK! 
 
A SOPRONI DARAZSAK SPORTAKADÉMIA 2021. június 21-25. és június 28-július 2. 
között tartja XXIV. NYÁRI NAPKÖZIS KOSÁRLABDA TÁBORÁT! 
 
Sportakadémiánk növendékei mellett örömmel vesszük olyan az ovit elhagyó és szeptemberben 
iskolás korba lépő, illetve már kisiskolás (1-4. évfolyam) leányok jelentkezését, akik még nem 
kosárlabdáznak, de egy vidám közösségben, játékos formában, változatos programok 
kíséretében, szívesen kipróbálnák szeretett sportágunkat! Természetesen számukra külön 
csoportot szervezünk a táboron belül. 
 
A tábor helye: Novomatic Aréna, Sopron, Lackner Kristóf u. 48. 
Étkezés: ebéd (főétel, limonádé, gyümölcs/müzli szelet) 
A tábor részvételi díja egy hétre: 23.000.- Ft  
A tábor részvételi díja két hétre: 40.000.- Ft  
                               
Az összeg magába foglalja a terembérlet, az ebéd, foglalkozások, a szervezés alatt álló program 
költségeit, valamint a tábor emblémájával ellátott póló árát. 
 
A tábort vezetik: Utánpótlás edzőink  
 
A táborban (2021. szeptemberétől nézve) általános iskolás, alsó tagozatos gyerekek, lányok 
vehetnek részt. A tábor minden nap 8.00 – 16.00 óra között tart. 
 
Jelentkezni az alábbi lap kitöltésével, és a szaggatott vonal alatti rész leadásával lehet 
edzőinknél, a Sportirodán (Novomatic Aréna), vagy emailen: media@sopronidarazsak.com  
 
Jelentkezési és fizetési határidő: 2021. június 5., péntek 
…………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………… 
 

JELENTKEZÉSI LAP            
 

Június 21-25. | Június 28-július 2. 
 

(Kérjük aláhúzással jelölni az adott hetet. Két hét esetén mindkettőt kérjük aláhúzni!) 
                                                           

A jelentkező neve: ..................................................................................... 
 
Lakcíme: ................................................................................................... 
 
Szülő(k) telefonszáma: ............................................................................. 
 
Email cím: ................................................................................................ 

 
Születési idő, iskola, osztály: ...................................................................................................... 
 
Edző neve (amennyiben már kosarazik): .................................................................................. 
 
Egyéb megjegyzés (pl. ételérzékenység): .................................................................................... 
 
Alulírott szülő hozzájárulok, hogy gyermekem a XXIV. Nyári Napközis Kosaras Táborban részt vegyen, 
valamint vállalom a megadott összeg határidőre történő befizetését. 
 
Sopron, 2021.                                                                         ……….………………….. 

 


