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Drodzy Rodzice i Uczestnicy 

 
Obóz Surf Camp  zbliża się wielkimi krokami, a tak dokładniej pozostał już jeden krok, już 
niebawem rozpoczynamy surferską przygodę z Państwa dziećmi w Chałupach. Z tego powodu 
chcielibyśmy przypomnieć sprawy organizacyjne związane z obozem, listę rzeczy do 
spakowania oraz dokumenty dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie odesłali nam na karty 
kwalifikacyjnej.  
 

Przyjazd na obóz 
 

- Adres: Kemping Chałupy 6, ul. Kaperska 2A, 84-120 Chałupy.  
- Brak możliwości wjazdu na kemping, dlatego polecamy zaparkowanie auta po przeciwnej 
stronie ulicy na parkingu.  
- Wchodząc na kemping, skręcamy w prawo i idziemy do końca, a tam już nie da się nie 
zauważyć czarnych kontenerów bazy SKS ☺  
- Sugestia… proponujemy wcześniejsze sprawdzenie korków na półwyspie, bo weekendy 
bywają nieobliczalne i powrót z Chałup do ronda we Władysławowie może zając nawet około 
2 godzin i pozostawienie auta w Gdyni lub Władysławowie i dojazd pociągiem. Ze stacji 
Władysławowo do stacji Chałupy jest to około 7 min podróży.  
 
Przyjazd na obóz –SOBOTA w godzinach od 15:00  
Wyjazd z obozu – SOBOTA w godzinach do 10:00.  
 
- W każdym przypadku innego terminu przyjazdu poza wyznaczonymi godzinami, prosimy o 
wiadomość na surf@tucamp.pl  
- Kontakt do kierownika obozów: Szymon Brzeziński, tel. 505 996 488  
- Młodzież podróżującą samodzielnie pociągiem chętnie odbierzemy z peronu w Chałupach 
pod warunkiem, że będziemy wiedzieli od Państwa, o której przyjeżdża ich pociąg  
- W przypadku odbioru dziecka z obozu przez osobę inną niż rodzic lub opiekun prawny, a 
także powrót samodzielny, prosimy o informację, wtedy wyślemy do Państwa formularz do 
uzupełnienia z upoważnieniem odbioru.  
 

Co spakować?, czyli lista najpotrzebniejszych rzeczy: 
 

• śpiwór i poduszka  
• pianka (można wypożyczyć w bazie SKS, 50PLN/tydzień)  
• lycra do sportów wodnych  
• pas trapezowy (jeśli posiadacie)  
• kurtka przeciwdeszczowa  
• ciepłe bluzy, dresy  
• boardshorty i kąpielówki pływackie/ kostium kąpielowy  
• t-shirty  
• piżama  
• bielizna osobista  
• 1 ręcznik kąpielowy (najlepiej szybkoschnący)  
• 1 ręcznik plażowy  
• czapka chroniąca od słońca + czapka zimowa  
• buty sportowe  
• klapki  
• okulary przeciwsłoneczne, najlepiej z gumką z tyłu  
• kosmetyki + krem z filtrem  
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• mała latarka  
• pieniądze na drobne wydatki  
• bidon/ kubek termiczny  
• dokument ze zdjęciem 
• kartę kwalifikacyjną 
  
Jeżeli Państwa Dziecko przyjmuje na stałe jakieś leki, wtedy poprosimy o dokładną listę 
dawkowania leków razem z informacją o rodzaju podawanego leku zawarta w podpisanej 
apteczce – zwłaszcza leki antyalergiczne (jeśli zażywa). Pisemne upoważnienie dla 
wychowawcy do podawania leków (jeśli konieczne).  
Prosimy o wcześniejsze przekazanie informacji o alergiach pokarmowych i dietach 
specjalnych! (też na: surf@tucamp.pl)  
 
PRZYPOMINAMY O WYSŁANIU NAM SKANU KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA. 
ORYGINAŁ NALEŻY DOSTARCZYĆ W DNIU ROZPOCZĘCIA OBOZU OSOBIŚCIE LUB 
ZA POŚREDNICTWEM DZIECI!!!  
 

Fotorelacje z obozów: 
 

W czasie obozu będziemy robić zdjęcia, które będzie można pobrać po wyjeździe z albumu 
(wyślemy linki na zakończenie sezonu). W trakcie będziecie mogli Państwo zobaczyć zdjęcia 
na naszej stronie na Facebooku i Instagramie:  
https://www.facebook.com/obozytucamp  
https://www.instagram.com/obozy_tucamp 

 

Z surferskim pozdrowieniem.  
Ekipa TUCAMP i SKS. 
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