INFORMACJE PRAKTYCZNE
OBOZÓW BORSUK CAMPS W MOLO SURF 2019
Prosimy się koniecznie zapoznać!

EKWIPUNEK SPORTOWY:
Czy trzeba w zapatrzyć dziecko w jakiś sprzęt sportowy?
NIE, ponieważ wszystkim naszym uczestnikom zapewniamy niezbędne wyposażenie, w tym
również piankę! Jedynym przydatnym elementem ekwipunku, którego nie zapewniamy, a
który może się przydać szczególnie młodszym uczestnikom, są buty neoprenowe - miękkie
np. firmy Ascan, gdyż zabezpieczają przed ostrymi muszelkami, czy kamieniami i dają ciepło.
Nie polecamy twardych butów plastikowych - utrudniają uprawianie sportów wodnych i nie
zapewniają ciepła.
UWAGA: Uczestnicy obozów windsurfingowych, którzy chcieliby korzystać ze sprzętu
funwind’owego, muszą go zarezerwować mailowo przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem
obozu wysyłając maila do biura: obozy@borsukcamps.pl. Wynajem tego sprzętu podlega
dodatkowej opłacie w wysokości 140 zł/turnus płatne w gotówce w biurze obozów na
miejscu w momencie przyjazdu uczestnika.
Ekwipunek, który niektórzy kupują ze względu na własne preferencje i/lub higienę:
• pianka (najlepiej z długim rękawem i długimi nogawkami, minimalna grubość 2/3).
• rękawiczki do wody dla zmarzluchów.
• dla bardziej zaawansowanych, warto przemyśleć zakup trapezu i kamizelki asekuracyjnej
(zapewniamy, ale niektórzy wolą swój osobisty sprzęt). Trapez to spory wydatek, dlatego
polecamy wyłącznie tym, którzy często uprawiają sporty wodne. UWAGA: Trapez niestety
nie rośnie z dzieckiem ;-). Trapezy na windsurfing i na kitesurfing różnią się od siebie,
choć można używać je wymiennie.
• kamizelka asekuracyjna - ze względów bezpieczeństwa zawsze warto ją mieć. Niektórzy
jednak wolą wygodniejsze i ładniejsze egzemplarze, niż oferowane u nas w ramach
standardowego wyposażenia ;-(
• uczestnicy PRO CAMP’ów z Victorem dla zaawansowanych mogą mieć swój własny
sprzęt kitesurfingowy, jeśli wolą z niego korzystać (musimy jednak dokonać jego
akceptacji) lub wynająć w cenie 300 zł/turnus/uczestnik
Jeśli uczestnik posiada, niech weźmie ze sobą:
• własną deskorolkę, carver’a, longboard’a
• ochraniacze do jazdy na deskorolce/rolkach i kask
PRZYJAZD/WYJAZD:
Prosimy o przybycie na Camping Molo Surf SPOT, ul. Rybacka 33, 84-120 Jastarnia, Płw.
Helski najwcześniej w sobotę o godz. 15:00 i najpóźniej do godz.: 18:00 na „odprawę
uczestników”
Transport uczestnika we własnym zakresie. W przypadku przywiezienia uczestnika
samochodem należy na bramce parkingowej kempingu poinformować o dowozie uczestnika
na Borsuk CAMPS w Molo Surf. W przypadku przyjazdu uczestnika pociągiem i potrzeby
organizacji transportu ze stacji kolejowej Jastarnia, prosimy o wypełnienie załączonego
formularza przejazdu/odbioru i wysłanie go drogą mailową przynajmniej 48h przed
przyjazdem.
Po przyjeździe należy zgłosić się do biura KITE PARK przy zatoce na plaży kempingowej.
Odbiór uczestników w obozie najpóźniej do godz. 11:00 w sobotę. W przypadku odbioru
uczestnika przez inną osobę niż rodzic/opiekun prawny, niezbędne będzie wypełnienie
załączonego formularza przyjazdu/odbioru z danymi osoby odbierającej dziecko i przesłanie
go drogą mailową. Prosimy o posiadanie dowodu tożsamości w momencie odbioru dziecka.
W razie opóźnień w dojeździe uczestnika prosimy o kontakt z biurem obozów.
PROGRAM 1 DNIA:
• od godz. 15:00 przyjazd na Camping Molo Surf SPOT w Jastarni
• zakwaterowanie w obozie, aklimatyzacja w strefie wypoczynku w obozie
• 19:00 – 20:00 kolacja w formie grilla lub ogniska na terenie kempingu
• 20:00 – 21:00 spotkanie organizacyjne w obozie
• 22:00 – cisza nocna i nocleg w obozie

UWAGA: w przypadku nieposiadania odpowiedniego ubrania na zajęcia, uczestnik
może zostać z nich wykluczony w trosce o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Prosimy
zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w dokumencie.

obozy@borsukcamps.pl



tel. 570 544 400

FORMALNOŚCI:
Oryginał umowy i karty uczestnika należy
obowiązkowo dostarczyć do biura obozów:
drogą pocztową:
z dostarczeniem od 1 czerwca do rozpoczęcia
obozu
KITE PARK / Borsuk CAMPS w Molo Surf
Camping Molo Surf SPOT
Rybacka 33, 84-120 Jastarnia, Płw. Helski
lub osobiście wraz z uczestnikiem obozu
najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu do biura
KITE PARK na Campingu Molo Surf SPOT.
ORYGINAŁY DOKUMENTÓW SĄ WYMAGANE!

NALEŻY ZAPAKOWAĆ:
• oryginał wypełnionej karty uczestnika z
podpisem rodzica / opiekuna prawnego jeśli
nie został wysłany pocztą
• legitymację szkolną uczestnika
• śpiwór/kołdrę w poszewce, poduszkę z
poszewką
• ręcznik do kąpieli, ręcznik na plażę
• buty sportowe (tenisówki/adidasy), klapki - 2
pary, buty na co dzień
• ciepła kurtka i kurtka przeciwdeszczowa,
• polar, ciepła bluza
• szalik/apaszka
• czapka ciepła - zimowa i czapka z daszkiem
• na wodę: szorty do pływania, kąpielówki /
kostium kąpielowy,
• odzież do treningu (bluzy, koszulki, dres,
szorty)
• inne sportowe letnie i cieplejsze ubrania
ILOŚCI W RAMACH ROZSĄDKU!
• bielizna
• okulary przeciwsłoneczne
• środki na owady (komary, kleszcze)
• krem do opalania z filtrem
• kosmetyki (mydło, szampon, szczotka i pasta
do zębów, szczotka do włosów, suszarka do
włosów, inne)
• regularnie zażywane leki, soczewki, okulary,
aparat ortodontyczny, itp. (dokładna
informacja musi być w karcie kwalifikacyjnej
uczestnika)
• duża torebka foliowa na brudne ubrania lub
kilka mniejszych
• sprzęt sportowy – patrz dział „Ekwipunek
sportowy”



www.borsukcamps.pl

