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REGULAMIN OBOZU „SURF CAMP” FIRMY TUCAMP 

 

1. Organizatorem obozu młodzieżowego „Surf Camp” na kempingu „Chałupy 6” jest Tucamp Sp. Z o.o. 

reprezentowana przez Marcina Prządkę i Szymona Brzezińskiego, ul. Czarnieckiego 16E/1, 81-198 

Pogórze. 

2. Usługa realizowana jest zgodnie z ofertą dostępną na stronach: www.tucamp.pl, www.sks.surf oraz 

www.letsgo.com.pl  

3. Regulamin niniejszy reguluje prawa i obowiązki uczestników obozu organizowanego przez firmę 
Tucamp Sp. Z o.o., a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków. Warunkiem 

uczestnictwa w obozie jest zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika oraz jego prawnych opiekunów, 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu. 

4. Obozy rozpoczynają się w soboty w czasie wakacji, zaczynając 25 czerwca 2022. Uczestnicy obozu 

powinni stawić się w szkole SKS na kempingu „Chałupy 6”, ul. Kaperska 2a, 84-120 Chałupy w dniu 
rozpoczęcia obozu (sobota) o godzinie 15:00. W przypadku spóźnienia na obóz należy powiadomić 

organizatora o terminie przybycia oraz podać swoje dane osobowe.  

5. Uczestnicy powinni obowiązkowo posiadać w czasie obozu: 

• odpowiedni strój sportowy umożliwiający uprawianie sportów wodnych i innych, 

• śpiwór i poduszkę, 

• ręczniki, 

• przybory higieniczne, 

• dokument potwierdzający tożsamość 

Pełna lista rzeczy potrzebnych na obóz zostanie przesłana mailem przed obozem. 

6. Uczestnicy obozu zobowiązani są do: 

• poszanowania innych uczestników obozu, 

• noszenia podczas zajęć na wodzie kamizelek asekuracyjnych, 

• stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie, 

• wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna, 

• informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania żądanych ćwiczeń o swej 

każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających 

wykonanie ćwiczeń, 

• uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na obozie (opuszczenie zajęć może 

nastąpić tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez instruktora lub opiekuna), 

• przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin 

rozpoczęcia zajęć i posiłków, pory wstawania i ciszy nocnej, 

• przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek, zarówno w modułach mieszkalnych 

i namiotach, jak i na terenie obozu i szkoły, 

• dbania o sprzęt zarówno własny jak i innych uczestników obozu, 

• dbania o wyposażenie znajdujące się w miejscu zamieszkania i środkach transportu. 

7. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu i ośrodka, gdzie jest organizowany 

obóz oraz do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika obozu. 

8. W przypadku spożywania alkoholu, papierosów lub środków odurzających, przebywania pod ich 

wpływem lub poważnego naruszenia reguł obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt 

własny,  rodziców lub opiekunów. 

9. W trosce o bezpieczeństwo uczestników w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu przez któregoś z 

uczestników szkolenia/obozu Organizator może przeprowadzić kontrole trzeźwości o której niezwłocznie 

poinformuje rodziców lub prawnych opiekunów. 
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10. Zabrania się kontaktów intymnych między uczestnikami obozu pod karą natychmiastowego 

wydalenia z obozu na koszt własny rodziców lub opiekunów. 

11. Zabrania się używania słów niecenzuralnych w trakcie obozu pod karą wydalenia z obozu na koszt 

własny rodziców lub opiekunów. 

12. Zabrania się przywożenia i używania na obozie: noży, środków pirotechnicznych, materiałów i 

urządzeń pornograficznych, wyposażenia służb mundurowych oraz innych mogących oddziaływać na 

uczestnika obozu fizycznie i/lub psychicznie. 

13. Uczestnicy obozu stosujący przemoc fizyczną lub/ i wobec innych zostaną ukarani przez radę 

pedagogiczną obozu, stosownie do regulaminu. 

14. W szczególnych przypadkach decyzją rady pedagogicznej obozu, wobec uczestnika naruszającego 

wielokrotnie regulamin obozu firmy Tucamp Sp. Z o.o., mogą być zastosowane: upomnienia, nagany 

oraz inne środki wychowawcze, włącznie z wydaleniem z obozu na koszt własny, rodziców lub opiekuna 

prawnego. 

15. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, uprawnia kierownika do podjęcia decyzji o 

jego wykluczeniu z obozu. W razie zaistnienia takiej sytuacji, rodzice lub prawni opiekunowie 
zobowiązani są do odebrania uczestnika obozu, w ciągu 24 godzin, na własny koszt i we własnym 

zakresie lub zostaną obciążeni kosztami transportu uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez 
organizatora. W takim wypadku Organizator nie zwraca niewykorzystanych kosztów uczestnictwa w 

obozie.  

16. Wieczorne wyjścia poza teren kempingu i obozowisko są możliwie jedynie w obecności z opiekunów. 

17. W sytuacji stwierdzenia przez uczestnika obozu lub jego opiekuna nieprawidłowości w organizacji 
imprezy, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji kierownika obozu 

lub Organizatora, w celu umożliwienia usunięcia nieprawidłowości w trakcie trwania imprezy. 

18. Uczestnicy obozu Tucamp Sp. Z o.o. zobowiązują się do przestrzegania wytycznych zgodnych z 

zasadami bezpieczeństwa Covid-19 - częstego mycia i dezynfekcji rąk. 

19. Zakaz wchodzenia rodziców / opiekunów na teren obozu Tucamp Sp. Z o.o.. 

10. Uczestnicy wypoczynku są zdrowi co poświadczają rodzice dziecka w dniu wyjazdu w pisemnym 

oświadczeniu („ankieta wstępnej kwalifikacji”) o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

20. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika 

wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym 

organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem, 

niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, 

ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia korona wirusem. 

21. Podczas posiłków uczestnicy jednej grupy wychowawczej będą siedzieć i spożywać posiłek przy 

jednym stole (z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa gastronomii Covid-19). 

22. Dzieci przewlekle chore lub zażywające leki muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w obozie Tucamp Sp. Z o.o. oraz rodzaju i sposobie dawkowania 

zaleconych leków. 

23. W przypadku wystąpienia gorączki oraz innych objawów chorobowych po konsultacji lekarskiej 

Rodzice / Opiekunowie zobowiązani będą do odbioru dziecka z obozu w ciągu 12 godzin. 

24. Dzieci muszą być wyposażone w maseczkę chroniącą usta i nos oraz zalecamy zabrać mały pojemnik 

z środkiem do odkażania i dezynfekcji rąk (np.: żel). 

25. Zalecamy, aby dzieci zabrały własne pianki do zajęć odbywających się na wodzie. 

26. Dostosowując się do wytycznych GIS oraz dla bezpieczeństwa obozu, dzieci mogą mieć mierzoną 

temperaturę (termometrem bezdotykowym) kilka razy dziennie, przez wychowawcę i/lub inne osoby z 

kadry obozowej. 
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27. Dzieci nie mogą przebywać w czasie trwania obozu w innych pokojach niż własnej grupy. 

28. Sprzęt używany do zajęć programowych będzie czyszczony i dezynfekowany przed każdymi 

zajęciami. 

29. Rodziców / Opiekunów korzystających z transportu organizatora/ pociąg/ prosimy o wyposażenie 

dziecka na czas podróży w osłonę ust i nosa (maseczka) oraz środki do odkażania i dezynfekcji rąk 

przydatne w trakcie podróży. 

30. Prosimy również, aby osoby odprowadzające dziecko na miejsce zbiórki były zdrowe i miały osłonę 

ust i nosa (np.: maseczka) oraz nie miały kontaktu z osobami chorymi na 14 dni przed rozpoczęciem 

turnusu oraz nie przebywały w kwarantannie. 

31. Rozmowy z rodzicami przez telefon powinny odbywać się w przerwie poobiedniej w godzinach: 

13.30 – 14.30. 

32. Informujemy, że dzieci, które biorą ze sobą telefony komórkowe, biżuterię np.: złote łańcuszki, 

pierścionki, telefony, aparaty fotograficzne bądź inne drogocenne przedmioty robią to na Państwa 

odpowiedzialność. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia organizator, instruktor, ani wychowawca nie 

ponosi odpowiedzialności za przedmiotowy sprzęt. 

33. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

niego podczas podróży lub pobytu na obozie. 

34. Uczestnicy obozu mają obowiązek stawiać się punktualnie na wszystkie zbiórki i zajęcia w stroju 

odpowiednim do pogody i zgodnie ze wskazówkami instruktorów. 

35. W czasie wolnym uczestnicy obozu mogą opuszczać teren obozu, tylko za zgodą wychowawcy. 

36. Uczestnik obozu ma obowiązek zgłaszać wszelkie swoje problemy wychowawcy (np.: że jest chore, 

zmęczone, głodne, smutne itp.). 

37. Uczestnik obozu ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach zaplanowanych przez 

organizatora i zamieszczonych na stronie internetowej Firmy Tucamp Sp. Z o.o.. 

38. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste itp.) 

według wykazu przedstawionego przez organizatora. 

39.  Uczestnicy, którzy ukończyli 18 lat podlegają regulaminowi obozu i pozostają pod opieką naszej 
kadry na równi z innymi uczestnikami. W przypadku rażącego naruszania obowiązujących zasad 

pełnoletni uczestnik może zostać usunięty z obozu bez zgody opiekunów. W takiej sytuacji organizator 

nie zapewnia powrotu do miejsca zamieszkania. 

40. Przydział do pokoi zostanie ustalony przez kierownictwo obozu z uwzględnieniem wniosków rodziców 

do dnia rozpoczęcia obozu. Zmiana zakwaterowania możliwa będzie tylko w szczególnych przypadkach 

na wniosek wychowawcy. 

41. Rodzice / Opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność i ponoszą wszelkie konsekwencje wynikające 

z wykorzystywania powstałych w wyniku działania podopiecznych, materiałów zdjęciowych, filmowych 

lub dźwiękowych, noszących znamiona mobbingu, szantażu lub innych działań prawnie zabronionych. 

42. Niniejsze warunki stanowią cześć integralną umowy zgłoszenia zawartej z Firmą Tucamp Sp. Z o.o. 

organizatorem usług turystycznych. 

 

 

 

 

Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego     Podpis uczestnika obozu 
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