
 

Drodzy Uczestnicy i Rodzice, 

Oto najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu 

 

- na uczestników oczekujemy na kempingu Chałupy 6

informację o planowanej godzinie przyjazdu;

- pierwszym wspólnym posiłkiem po przyjeździe będzie 

- po zakończeniu turnusu w sobotę (po śniadaniu), uczestników 

Prosimy o informację o godzinie odbioru;

- w dniu przyjazdu będziemy zbierać lub będzie można wypełnić formularz dot. stanu zdrowia pod kątem 

covid-19; 

- w dniu przyjazdu będziemy też zbierać 

wizerunku. 

 

Kontakt: 

W czasie trwania obozu kontakt telefoniczny

kontaktować się można w czasie przerwy

W innych godzinach kontakt może być niemożliwy ze względu na dużą ilość zajęć.

W pilnych sprawach możliwy jest kontakt z kierownikiem obozu

 

Relacja z obozów: 

- Pamiętajcie, że będziecie mogli zobaczyć zdjęcia z 

Facebooku: https://www.facebook.com/SurfingowyKlubSportowy

www.facebook.com/obozysportoweletsgo

umieszczać zdjęcia. 

Osoby nie posiadające konta na facebook’u również mogą przeglądać galerię.

 

Poniżej przygotowaliśmy ściągawkę rzeczy, w jakie należy wyposażyć dzieci na obóz

Dokumenty: 

1. legitymacja szkolna z aktualną pieczątką!!!

2. dokładna lista dawkowania leków razem z informacją o rodzaju podawanego

apteczce – zwłaszcza leki antyalergiczne

3. pisemne upoważnienie dla wychowawcy do podawania leków (jeśli konieczne)

 

Lista sugerowanych rzeczy na obóz: 

- śpiwór i poduszka OBOWIĄZKOWO 

- kurtka przeciwdeszczowa 

- ciepłe bluzy 

- dresy 

- boardshorty/ kostium kąpielowy 

- chłopcy- kąpielówki pływackie (zawsze łatwiej założyć piankę na nie niż na boardshorty)

- t-shirty(odpowiednią ilość) 

- piżama  

- bielizna osobista  

- 1 ręcznik kąpielowy (najlepiej szybkoschnący)

- 1 ręcznik plażowy 

- czapka przeciwsłoneczna 

- czapka zimowa 

- buty sportowe 

 

 

 

Oto najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu SURF CAMP w Chałupach: 

na kempingu Chałupy 6 w sobotę od godziny 15.00. Prosimy o 

godzinie przyjazdu; 

posiłkiem po przyjeździe będzie kolacja; 

w sobotę (po śniadaniu), uczestników należy odebrać do godziny 10:00

informację o godzinie odbioru; 

zbierać lub będzie można wypełnić formularz dot. stanu zdrowia pod kątem 

przyjazdu będziemy też zbierać podpisane regulaminy obozu oraz zgody na wykorzystanie 

telefoniczny będzie możliwy w czasie pomiędzy zajęciami, najpewniej 

przerwy poobiedniej ok. 13.30 – 14.30 

W innych godzinach kontakt może być niemożliwy ze względu na dużą ilość zajęć. 

W pilnych sprawach możliwy jest kontakt z kierownikiem obozu: Szymon Brzeziński: tel. 505

Pamiętajcie, że będziecie mogli zobaczyć zdjęcia z obozu. Aby to zrobić, należy wejść na 

https://www.facebook.com/SurfingowyKlubSportowy lub 

www.facebook.com/obozysportoweletsgo , na których co jakiś czas będziemy wpisywać ciekawe posty i

Osoby nie posiadające konta na facebook’u również mogą przeglądać galerię. 

przygotowaliśmy ściągawkę rzeczy, w jakie należy wyposażyć dzieci na obóz: 

ja szkolna z aktualną pieczątką!!! 

2. dokładna lista dawkowania leków razem z informacją o rodzaju podawanego leku zawarta w podpisanej 

leki antyalergiczne (jeśli zażywa)  

3. pisemne upoważnienie dla wychowawcy do podawania leków (jeśli konieczne) 

 

kąpielówki pływackie (zawsze łatwiej założyć piankę na nie niż na boardshorty)

(najlepiej szybkoschnący) 

Prosimy o wcześniejszą 

do godziny 10:00 

zbierać lub będzie można wypełnić formularz dot. stanu zdrowia pod kątem 

oraz zgody na wykorzystanie 

pomiędzy zajęciami, najpewniej 

tel. 505 996 488 

należy wejść na jedną ze stron na 

będziemy wpisywać ciekawe posty i 

leku zawarta w podpisanej 

kąpielówki pływackie (zawsze łatwiej założyć piankę na nie niż na boardshorty) 



 

- klapki  

- pianka (istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia w bazie SKS

- lycra do sportów wodnych 

- okulary przeciwsłoneczne,  najlepiej z gumką z tyłu

- pas trapezowy (jeśli posiadacie) 

- kosmetyki 

- mała latarka 

- pieniądze na drobne wydatki ( na terenie campingu jest sklep)

- maseczki (odpowiednia ilość, min. 4 szt.

- żel do dezynfekcji 

 

Kierownik obozu: 

Szymon Brzeziński: tel. 505 996 488 

 

Na obozie nie będzie czasu, żeby się nudzić, a dodatkowo stawiamy na integr

zabierać gier elektronicznych, typu PSP!

 

 

istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia w bazie SKS) 

okulary przeciwsłoneczne,  najlepiej z gumką z tyłu  

( na terenie campingu jest sklep) 

, min. 4 szt.) 

nie będzie czasu, żeby się nudzić, a dodatkowo stawiamy na integrację, dlatego prosimy 

zabierać gier elektronicznych, typu PSP! Wskazane gry planszowe ☺ 

Wakacje już tuż tuż!  

Aloha! 

ację, dlatego prosimy nie 


