
 

Informacje o obozach 33 Kieleckiej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej 

„Pasat” 

Harcerski Rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich 2017 

 

Szukasz przygód i wrażeń? Nie masz jeszcze pomysłu na ciekawe spędzenie zbliżających 

się wielkimi krokami wakacji? Właśnie czytasz świetną propozycję! 

Już 30 lipca 2017 r. rozpoczynamy Rejs w Rydzewie nad Niegocinem. Wracamy 12 sierpnia, 

czyli po kilkunastu wspaniale spędzonych dniach. Wyjazd ten to Harcerski Rejs. 

Zapraszamy jednak wszystkich chętnych. Nie tylko harcerzy. Z radością witamy tych, 

którzy chcą przeżyć niesamowite wakacje i skosztować żeglarstwa. Nie wymagamy 

żadnych umiejętności! 

Proponujemy wszystkim szkoleniowe pływanie na łódkach oraz wiele innych atrakcji. Ciekawe jest 

to, że śpimy na jachtach! Każdego dnia pływamy łódkami, na których można zdobyć ogromne 

doświadczenie żeglarskie. Większość obozowego czasu spędzamy na wodzie. Forma rejsu 

sprawia, że zwiedzamy niemal całe Wielkie Jeziora Mazurskie. Noclegi odbywają się nie tylko  

w portach, ale także przy dzikim brzegu co za każdym razem niesie podekscytowanie i sprawia, 

że młodzież zapamiętuje obóz jako niezwykłą przygodę. Codziennie zapewniamy takie atrakcje 

jak ogniska harcerskie, festiwale oraz inne formy rozrywkowe, które dla zachęcenia niech 

pozostaną tajemnicą. Planujemy także wybranie się do kilku ciekawych miejsc, między innymi 

zwiedzimy Wilczy Szaniec (atrakcje wliczone w cenę obozu). Gwarantujemy pełne wyżywienie 

(przygotowywane przez kadrę przy pomocy uczestników), nowo zdobytą wiedzę, świetną zabawę  

i wiele wspomnień. 

Obóz rozpoczynamy od startu z portu macierzystego – stanicy harcerskiej w Rydzewie nad 

Jeziorem Niegocin. Podczas rejsu odwiedzimy między innymi takie porty jak: Giżycko, 

Węgorzewo, Rydzewo, Mikołajki, Ruciane-Nida. 

Do udziału w Rejsie zapraszamy wszystkich chętnych od 14 do 18 roku życia. W razie wszelkich 

pytań dotyczących obozu prosimy o kontakt z komendantem - podharcmistrz Michał Wrzecionek 

tel. 602787908 lub mail wrzecionekmichal@gmail.com 

By pobyt był bezpieczny, dzieci pływają zawsze pod opieką osób odpowiednio wyszkolonych i 

posiadających patenty PZŻ. Kadra obozu składa się z instruktorów Związku Harcerstwa 

Polskiego, którzy są w pełni uprawnionymi wychowawcami. Ze względu na specyfikę formy obozu 

jaką jest Rejs uprzedzamy, że uczestnicy podczas żeglugi muszą wykonywać wszystkie polecenia 

sternika ze względu na zachowanie bezpieczeństwa. 

 



 

KARTY KWALIFIKACYJNE 

Karty kwalifikacyjne na obóz dla członków dostępne są u pwd Bartka Wrzecionka (tel. 660-822-

154) od 10 marca bieżącego roku. Karty należy odbierać osobiście, zostawiając informacje 

kontaktowe w ewidencji wydanych kart. Karty dostępne będą w każdy piątek w godzinach 18.00-

19.30 w stoczni drużyny przy kotłowni KSM lub po umówieniu się na inny termin. 

SPOTKANIE PRZEDOBOZOWE 

Spotkanie przedobozowe, na którym odpowiemy na pytania rodziców oraz podamy szczegółowe 

informacje, odbędzie się dnia 14 czerwca o godzinie 17.00 w harcówce 33 KHDŻ „Pasat” 

(Kielce, ul. Zagórska 72) 

TERMIN I MIEJSCE WYJAZDU 

29 lipca 2017 r., około godz. 12.00, dokładna informacja zostanie podana na naszej stronie 
(https://www.facebook.com/pasat33/?fref=ts), parking przy Zespole Obiektów Sportowych 
MOSiR przy ul. Szczecińskiej 1 

TERMIN I MIEJSCE PRZYJAZDU 

12 sierpień 2017 r., ok. godz. 20.00, dworzec PKP, dokładne informacje będą podane w 
terminie późniejszym 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA OBOZU 

- harcerze - mundur organizacyjny, 
- aktualna legitymacja szkolna, 
- śpiwór 
- przybory toaletowe, bielizna osobista, 
- dres sportowy lub pidżama, ew. inne okrycie do spania, ciepły sweter, długie spodnie 

(ciemne), ubiór sportowy, obuwie sportowe, przeciwsłoneczne nakrycie głowy, strój 
kąpielowy, okrycie nieprzemakalne (najlepiej sztormiak), gumowce,  

- igła, nici, latarka, 
- menażka 
- notatnik i przybory do pisania 
- granatowa lub czarna koszulka 

 

 



Regulamin uczestnictwa dzieci i młodzieży w obozie 33 KHDŻ „Pasat” 

Harcerski Rejs 2017 

 

1. Organizator obozu 
 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce – Miasto 
33 Kielecka Harcerska Drużyna Żeglarska „Pasat” 
ul. Pańska 1a, 25-820 Kielce 
NIP: 657-038-65-25; REGON: 260162570; Nr KRS: 0000281349; 
WWW: http://www.pasatkielce.org; http://www.kielcemiasto.zhp.pl 
 
Komendant obozu: phm. Michał Wrzecionek 
Komendant Hufca: phm. Marcin Jedliński 
 
Kontakt z Biurem Hufca: Tel./fax 41-344-54-62, email: kielcemiasto@zhp.pl 
 
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z komendantem – tel. 602787908, mail: 
wrzecionekmichal@gmail.com 

2. Uczestnicy 
 
2.1 Uczestnikami Rejsu jest młodzież  w wieku lat od 14 do 18 lat (rok urodzenia 1999-2002), 

uczniowie Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych zrzeszeni w drużynach harcerskich 

ZHP.  

2.2 Uczestnikami obozu mogą być również uczniowie niezrzeszeni w ZHP.  

 
3. Kadra 

 
3.1 Kadrę obozu stanowią Instruktorzy ZHP 33 Kieleckiej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej 

„Pasat”. 

 
4. Koszt obozu 

 
4.1 Koszt obozu zróżnicowany jest wg poniższej tabeli: 

 Cena 

cena dla harcerzy 33 KHDŻ „Pasat” w przypadku wyjazdu na oba obozy 900,00 zł 

cena dla harcerzy 1100,00 zł 

cena dla osób niezrzeszonych w ZHP 1200,00 zł 

 
4.2 W przypadku, gdy uczestnikami obozu i/lub kolonii jest rodzeństwo od ceny obozu należy 

odjąć 100 zł od jednego dziecka (nie dotyczy ceny dla harcerzy 33 KHDŻ „Pasat” w 
przypadku wyjazdu na oba obozy). 
 
 
 

5. Płatności 
 
5.1 Wpłaty za obóz przyjmowane są tylko i wyłącznie na konto Hufca (dane do przelewu w 

punkcie 5.4 regulaminu) 



5.2 Wpłaty za udział w obozie należy dokonać do 10 czerwca 2017 roku; liczy się data wpływu 

na konto Hufca. 

5.3 Dane do przelewu 

Nazwa: ZHP CHORĄGIEW KIELECKA HUFIEC KIELCE - MIASTO 
Adres: 25-811 Kielce, ul. Pańska 1a 
 
Bank: Bank Ochrony Środowiska o/Kielce, nr konta: 98 1540 1014 2005 7320 6589 0003 
Tytułem: Rejs, nr karty, imię i nazwisko uczestnika 

 
5.4 Istnieje możliwość dokonania wpłat w ratach: 

 
- I rata – w wysokości 50% odpłatności do dnia 10 maja 2017,  
- II rata – w wysokości 50% odpłatności do dnia 10 czerwca 2017. 

 
6. Faktura VAT 

6.1 Faktury VAT wystawiane są dla każdej osoby/instytucji/podmiotu gospodarczego po 

dokonaniu wpłaty na obóz. 

6.2 Wystawienie Faktury VAT z terminem płatności możliwe jest tylko i wyłącznie na podstawie 

przedłożonego pisma zainteresowanej osoby/instytucji/podmiotu gospodarczego 

przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Dane do kontaktu znajdują się w punkcie 

1. niniejszego regulaminu.    

6.3 Faktury VAT wystawiane są tylko i wyłącznie na osoby/instytucje/podmioty dokonujące 

wpłaty na obóz.  

6.3.1 Jeżeli zakład pracy Jana Iksińskiego z funduszu socjalnego dopłaca do udziału 

dziecka w obozie i potrzebuje Faktury VAT z danymi firmy, wtedy wpłatę na obóz 

dokonuje bezpośrednio na konto Hufca zakład pracy Jana Iksińskiego.  

6.3.2 Innymi słowy, nie ma możliwości aby Fakturę VAT organizator obozu wystawił na 

zakład pracy Jana Iksińskiego, w przypadku gdy wpłatę na obóz dokona Jan Iksiński 

ze swojego konta prywatnego.  

6.4 Jeżeli zakład pracy Jana Iksińskiego refunduje koszty wypoczynku letniego dziecka na 

podstawie faktury wystawionej na Jana Iksińskiego, wtedy płatności dokonać powinien Jan 

Iksiński.  

6.5 Innymi słowy, nie ma możliwości aby wystawić na Jana Iksińskiego Fakturę VAT w 

przypadku gdy płatność za obóz dokonała małżonka Jana Iksińskiego lub inny członek 

rodziny.  

6.6 W przypadku gdy rodzice dziecka mają wspólne konto bankowe i jeden z małżonków 

potrzebuje Faktury VAT do refundacji z zakładu pracy, wtedy płatności ze wspólnego konta 

powinien dokonać dany małżonek. 

7. Rezygnacja z uczestnictwa w obozie i zwrot kosztów. 

7.1 Z udziału dziecka w obozie rodzic może zrezygnować w każdej chwili.  



7.2 Podstawą do przyjęcia rezygnacji przed obozem jest przesłanie pisma z rezygnacją wraz z 

kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku do Biura Organizatora jeśli nie została oddana. 

Organizator przyjmuje rezygnację z dniem otrzymania pisma. 

7.3 Podstawą do przyjęcia rezygnacji udziału dziecka w obozie w trakcie jego trwania, jest 

przedłożenie pisma z rezygnacją Komendantowi obozu z podaniem dnia i godziny 

odebrania dziecka z obozu. Dziecko z obozu może odebrać tylko i wyłącznie prawny 

opiekun dziecka. 

7.4 W przypadku złożenia rezygnacji z obozu od 1 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 r. 

organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia 25% ceny obozu, jako poniesionych 

kosztów organizacyjnych. 

7.5 W przypadku złożenia rezygnacji z obozu od 30 czerwca 2016 r. do 16 lipca 2017 r. 

organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia 65% ceny obozu, jako poniesionych 

kosztów organizacyjnych. 

7.6 W przypadku złożenia rezygnacji z obozu w trakcie jego trwania lub w przypadku wydalenia 

uczestnika z obozu organizator nie zwraca wpłaty za udział dziecka w obozie. 

8. Wyposażenie uczestnika obozu. 

8.1 Wyposażenie na obóz : 

- harcerze i zuchy:  mundur organizacyjny, 

- aktualna legitymacja szkolna, 

- śpiwór 

- przybory toaletowe, bielizna osobista, 

- dres sportowy lub pidżama, ew. inne okrycie do spania, ciepły sweter, długie spodnie 

(ciemne), ubiór sportowy, obuwie sportowe, przeciwsłoneczne nakrycie głowy, strój 

kąpielowy, okrycie nieprzemakalne (najlepiej sztormiak), gumowce,  

- igła, nici, latarka, 

- menażka 

- notatnik i przybory do pisania (nie dotyczy kolonii zuchowej) 

- granatowa lub czarna koszulka 

 

8.2 Sprzęt elektroniczny  

Sprzęt elektroniczny (laptopy, palmtopy, odtwarzacze CD, odtwarzacze MP3 i MP4, 

przenośne komunikatory, itp.) są zbędne dla uczestników obozu. Za kradzież i uszkodzenie 

sprzętu organizator nie odpowiada. 

8.3 Telefony komórkowe  

Organizator nie ma w obowiązku zapewniać uczestnikom z osobna zasilania 230V w celu 

doładowania telefonów komórkowych. Za kradzież i uszkodzenie telefonów komórkowych 

uczestników organizator nie odpowiada. Ze względu na specyfikę realizowanego programu 

obozu w ciągu dnia uczestnicy mogą być poza zasięgiem GSM lub mieć telefony 

wyłączone. 

 

 



8.4 Leki  

W przypadku zażywania leków przez uczestnika obozu należy, oprócz podania informacji w 

karcie kwalifikacyjnej, dostarczyć kadrze obozu instrukcję dawkowania leków z podaniem 

imienia i nazwiska dziecka. 

9. Regulaminy obowiązujące uczestników na obozie. 

9.1 Regulamin kąpieli 
 

9.1.1 Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona. 
9.1.2 Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu w grupach po 10 osób, pod 

opieką instruktora. 
9.1.3 Kąpiel rozpoczyna się i kończy na ustalony sygnał podany przez prowadzącego 

kąpiel. Należy ustalić także sygnał alarmowy. Przed wejściem do wody i wyjściem z 
niej opiekun grupy odlicza obecnych.  

9.1.4 Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni 
itp.  

9.1.5 W czasie kąpieli nie wolno wznosić okrzyków i wywoływać zbędnych alarmów.  
9.1.6 Osoby pozostające na brzegu cały czas powinny obserwować kąpiących się. 
9.1.7 Nauka pływania odbywa się w innym czasie niż kąpiel.  
9.1.8 Każdy naruszający postanowienia regulaminu zostanie dyscyplinarnie wydalony z 

obozu.  
9.1.9 W przypadku korzystania z kąpielisk ogólnodostępnych komendant obozu ma 

obowiązek zapoznać uczestników z regulaminem danego obiektu oraz uzgodnić z 
jego kierownictwem zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska. 

 
9.2 Regulamin poruszania się po drogach 

  
9.2.1 W czasie wycieczki, wędrówki lub wyjść poza obóz jego uczestnicy 

podporządkowują się rozkazom i zaleceniom kadry obozu.  
9.2.2 Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez opiekuna/ drużynowego, 

maksymalnie czwórkami, na przedzie grupy zawsze idzie opiekun/ drużynowy, 
następnie najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę 
zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z instruktorów!  

9.2.3 Kolumna porusza się prawą stroną jezdni lub szosy jak najbliżej jej krawędzi, 
zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi. Maszerując małymi grupkami lub 
pojedynczo, w przypadku gdy nie ma chodnika lub specjalnego miejsca 
przeznaczonego dla pieszych, idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub przy 
małym ruchu parami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na pojazdy 
poruszające się po drodze lub szosie.  

9.2.4 Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co 
najmniej jednej osoby pełnoletniej.  

9.2.5 Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na 
zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność maszerującym i 
kierowcom.  

9.2.6 W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach 
przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach 
wyznaczonych lub przewidzianych przepisami.  

9.2.7 Nie wolno: odłączać się od grupy bez zezwolenia opiekuna/ drużynowego. 
 

9.3 Regulamin przeciwpożarowy 
 

9.3.1 Każda osoba przebywająca na terenie obozowiska oraz na jachcie w czasie postoju  
i żeglugi jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego regulaminu. 



9.3.2 Osoba, która zauważy pożar lub sytuację zagrażającą pożarem ma obowiązek 
powiadomić o tym fakcie kierownictwo ośrodka (osoby niepełnoletnie – 
wychowawców, kierownictwo ośrodka, kolonii lub najbliższą dorosłą osobę) i/lub 
najbliższą straż pożarną lub komendą policji. 

9.3.3 Zabrania się: 
- samowolnego rozniecania ognisk na terenie ośrodka, 
- zapalania w namiotach i domkach świec, zapałek, włączania grzałek 

elektrycznych, kuchenek elektrycznych i gazowych, palenia papierosów, 
- używania sprzętu przeciwpożarowego do celów nie związanych ze szkoleniem lub 

akcją ratowniczą, 
- samowolnego naprawiania instalacji elektrycznych. 

9.3.4 W przypadku powstania pożaru należy: 
- zachować spokój i przeciwdziałać panice, 
- zawiadomić straż pożarną, 
- wykonywać wszystkie polecenia osoby prowadzącej akcję ratowniczą, 
- jeśli zachodzi taka konieczność przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą 

posiadanego sprzętu. 
9.3.5 Po przybyciu straży pożarnej na miejsce należy podporządkować się poleceniom 

kierującego akcją gaśniczą i ściśle z nim współpracować, o ile ta pomoc będzie 
konieczna. 

 

 

9.4 Regulamin obozu 
 

9.4.1 Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu. 
9.4.2 Uczestnik obozu zobowiązany jest podporządkować się poleceniom 

wychowawcy/instruktora/sternika. 
9.4.3 Uczestnik obozu zobowiązany jest do wykonywania poleceń sternika podczas 

żeglugi w najszybszy z możliwych sposobów nie zagrażający życiu lub zdrowiu. 
9.4.4 Zabrania się kwestionowania decyzji podjętych przez sternika podczas żeglugi. 
9.4.5 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 

wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu lub w środkach transportu. 
9.4.6 Uczestnik obozu zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęciach oraz 

aktywnego w nich udziału. 
9.4.7 Na obozie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków 

odurzających. 
9.4.8 Uczestnik lub jego rodzice, bądź opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie. 
9.4.9 Uczestnik obozu nie może bez zgody wychowawców / instruktorów oddalać się z 

miejsca zamieszkania lub miejsca zajęć. 
9.4.10 Uczestnik obozu bez zgody wychowawcy / instruktora nie mogoże korzystać ze 

sprzętu pływającego i kąpieliska. Korzystanie z tego sprzętu musi się odbywać pod 
nadzorem wychowawcy / instruktora (ratownika). 

9.4.11 Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu i utrzymania porządku na 
jachcie, oraz terenie portu i obozowiska. 

9.4.12 Uczestnik obozu zobowiązany jest odnosić się z szacunkiem do kolegów, 
wychowawców i innych osób. 

9.4.13 Uczestnik obozu zobowiązany jest informować kadrę o każdej chorobie lub złym 
samopoczuciu. 
 
 
 
 
 



10. Wydalenie uczestnika z obozu 
 
10.1 Każdy uczestnik może być wydalony z obozu ze względu na nie przestrzegania przepisów 

Regulaminów Obozu oraz na podstawie zachowania zagrażającemu życiu innych 
uczestników lub jego własnego.  

10.2 W przypadku podjęcia decyzji o wydaleniu uczestnika z obozu informowani są prawni 
opiekunowie dziecka, którzy zobowiązaniu są do odbioru dziecka z obozu. 

10.3 W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z obozu przez prawnych opiekunów, 
organizator na koszt opiekuna przetransportuje dziecko do miejsca zamieszkania pod 
opieką instruktora ZHP. 

 


