
 
NYÍKSE SUNSHINE CAMP 2022 

 
Tisztelt Szülők! 

 
A Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesület több turnusban nyári 
tábort szervez kosárlabdázni és kikapcsolódni vágyó gyerekeknek. 
Időpontok: 
,,1”    2022. június 27 – 2022. július 1.      „2”     2022. július 4 – 2022. július 8. 
„3”    2022. július 11 – 2022. július 15.     „4”     2022. július 18 –  2022. július 22. 
 
Foglalkozások időtartama: reggel 7:30 –tól délután 16:30-ig.  
 
Helyszín: Bánki Donát Műszaki Középiskola, NYÍKSE Edzésközpont (4400 Nyíregyháza, 
Korányi Frigyes u. 15.)  
A tábort szakképzett edzők, pedagógusok vezetik. A tábor ideje alatt minden nap tíz órait, 
menüválasztásos meleg ebédet és uzsonnát biztosítunk a gyermekek részére. Táborunkban 
speciális étkezési igények kielégítésére külön térítés ellenében van lehetőség.  
Egy turnusban maximum 40 fő vehet részt. 
 
Programok: Labdás foglalkozások, játékos fejlesztő versenyek, Állatpark- és Strandfürdő 
látogatás, számháború vagy Múzemfalu megtekintése, esetlegesen interaktív kiállítás látogatás 
(szervezés alatt). A programváltoztatás jogát fenntartjuk, amely az időjárás és a lehetőségek 
függvényében változhat. 
A tábor díja: 35.000 Ft/fő,  
2022. május 31-ig leadott és befizetett jelentkezések esetén 30.000 Ft/fő 
 
A jelentkezéskor 15.000 Ft/fő foglaló befizetését kérjük, mely a részvételi díjba 
beleszámít! A tábor díjának fennmaradó részét (amennyiben nem egyösszegben fizetik azt) 
legkésőbb 2022.05.31-ig meg kell fizetni. A május 31. utáni jelentkezések vagy befizetések 
esetén a tábor díja 35.000 Ft! 
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a foglaló díját a lemondást követően nem áll módunkban 
visszafizetni. (ugyanakkor turnus időpont módosításra van lehetőség) 
 
A jelentkezési lapot csak a részvételi díj vagy a foglaló befizetésével EGYIDŐBEN tudjuk 
befogadni! Jelentkezni az edzőknél, valamint a NYÍKSE titkárságán (4400 Nyíregyháza, 
Szabadság tér 11. 5. emelet, H-P 8:00 – 16:30 között) lehet.  
Amennyiben banki átutalással kívánja rendezni a tábor díját vagy a foglalót, úgy kérjük a 
kitöltött jelentkezési lapot az utalási igazolással együtt e-mailben a titkarsag@nyikse.hu e-mail 
címre szíveskedjen elküldeni.    
Banki átutaláshoz: Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete 
                                           68800109 - 11090809 
Közlemény rovatba kérjük, szíveskedjen feltüntetni a táborban résztvevő gyermek/gyermekek 
nevét és a turnus kódját. 

 
Jelentkezés: 
 
Balogh Balázs technikai vezetőnél,                               NYÍKSE titkárság, 
technikaivezeto@nyikse.hu                                             titkarsag@nyikse.hu 
+36 20 256 1535; valamint                                            +36 20 590 2743 
 


