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Informacje o Obozie Hufca ZHP Kielce - Miasto 

SIAMOSZYCE 2018 

 PROGRAM

Hufiec ZHP Kielce – Miasto po raz kolejny organizuje Obóz na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. 

To już 10 jubileuszowa edycja, na każdej wcześniejszej zdobywaliśmy doświadczenie i dokładaliśmy starań 

do tego, aby uczynić z obozu jak najlepszą propozycję aktywnego wypoczynku dla naszych zuchów 

i harcerzy. Od początku staramy się w pełni wykorzystać atuty miejsca, w którym Obóz się odbywa. Sześć 

lat temu rozpoczęliśmy pracę z "nachyleniami", czyli rozwijaniem zainteresowań w wybranej dziedzinie 

przez cały pierwszy tydzień Obozu. W ramach nachyleń z dziećmi pracują profesjonaliści i prawdziwi 

pasjonaci.  

W tym roku przewidujemy następujący podział nachyleń: 

LP Nazwa Nachylenia 

Imię i nazwisko 

Szefa 

Nachylenia 

Cena dla 

członków 

ZHP 

Sugerowany 

wiek 

uczestników 

Limit 

uczestników 

1 Kolonia Zuchowa Maria Cedzyńska 1000 zł 7 – 10 lat 54 

2 Ogólnoharcerskie Mateusz Dróżdż 1000 zł 11 – 13 lat 30 

3 Terenowe Milena Dzwonnik 1000 zł 11 – 13 lat 15 

4 Ratownicze Adrianna Woźniak 1100 zł 11 - 16 lat 15 

5 Wodne Lucjan Pietrzczyk 1100 zł 11 - 16 lat 15 

6 Technologiczne Patryk Synowiec 1000 zł 13 - 19 lat 15 

7 Survivalowe Jakub Waszak 1000 zł 13 - 19 lat 15 

8 Kwatermistrzowskie Mikołaj Opatowski 1000 zł 13 - 19 lat 15 

9 Proobronne Norbert Borzęcki 1000 zł 13 - 19 lat 15 

10 Skałkowe Jakub Kwapisz 1100 zł 13 - 19 lat 15 

11 Kawaleryjskie Mariusz Kowalski 1100 zł 13 - 19 lat 30 

Poszczególne nachylenia zostaną uruchomione wyłącznie w momencie, w którym na dane nachylenie 

zbierze się minimum 10 chętnych. W innym wypadku koszt przygotowania nachylenia byłby zbyt wysoki, 

a staramy się aby obóz był jak najbardziej korzystny cenowo :) 
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 KARTY KWALIFIKACYJNE

Karty kwalifikacyjne na Obóz dostępne są w siedzibie Hufca ZHP Kielce - Miasto, od 8 marca 

bieżącego roku. Karty należy odebrać od drużynowego, bądź też wydrukować (karty znajdują się na stronie 

Hufca ZHP Kielce – Miasto: www.kielcemiasto.zhp.pl), dokładnie uzupełnić oraz złożyć w Biurze Hufca.  

UWAGA! 

Karty osób niezrzeszonych w ZHP przyjmowane będą od 15 marca 2018 r. 

Należy pamiętać o tym, że ilość miejsc na każde nachylenie programowe jest ograniczona, 

w związku z tym kartę kwalifikacyjną należy oddać jak najszybciej. O zakwalifikowaniu uczestnika na dane 

nachylenie decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionej karty kwalifikacyjnej. 

W karcie kwalifikacyjnej rodzic ma obowiązek poświadczyć znajomość i akceptację „Regulaminu 

uczestnictwa dzieci i młodzieży w Obozie Hufca ZHP Kielce – Miasto SIAMOSZYCE 2018, dostępnego 

w siedzibie Hufca i na jego stronie internetowej. 

Nieoddanie karty kwalifikacyjnej w terminie do 13 czerwca 2018 r. do Biura Hufca wiąże się 

z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł, związanej z dodatkowymi kosztami ponoszonymi 

przez Organizatora. 

(po prostu dla nas to mnóstwo pracy, prosimy oddać karty przed 13 czerwca :)) 

 SPOTKANIE PRZEDOBOZOWE

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

informacje, odbędzie się na początku czerwca – jego dokładny termin oraz lokalizacja zostaną przekazane 

rodzicom w okolicach 10 maja 2018 r. za pośrednictwem strony internetowej hufca oraz fanapage na 

facebooku.  

 TERMIN I MIEJSCE WYJAZDU

1 lipca 2018 r., zbiórka godz. 9.40, wyjazd godz. 10.00, parking przy Kolporter Arena (Stadion Miejski 

Kielce Arena)  przy ulicy Ściegiennego 8 w Kielcach.  

 TERMIN I MIEJSCE PRZYJAZDU

15 lipca 2018 r., ok. godz. 14.00, parking przy Kolporter Arena (Stadion Miejski Kielce Arena) przy ulicy 

Ściegiennego 8 w Kielcach. 
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Regulamin uczestnictwa dzieci i młodzieży 

w Obozie Hufca ZHP Kielce – Miasto 

SIAMOSZYCE 2018

1. Organizator Obozu:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 

Hufiec Kielce – Miasto 

ul. Planty 16a 

25-502 Kielce

NIP: 657-038-65-25 

REGON: 260162570 

KRS: 0000281349 

WWW: kielcemiasto.zhp.pl 

Kontakt z Biurem Hufca: Tel./fax 41 344 54 62 

email: kielcemiasto@zhp.pl 

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikami Obozu harcerskiego są dzieci i młodzież w wieku od 10 do 19 lat, uczniowie Szkół 

Podstawowych (min. IV klasa), Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych zrzeszone w drużynach harcerskich 

ZHP. Uczestnikami Kolonii Zuchowej są dzieci w wieku od 7 do 10 lat, uczniowie Szkół Podstawowych (klasy 

I-III).

2.2. Uczestnikami Obozu oraz Kolonii Zuchowej mogą być również uczniowie niezrzeszeni w ZHP. 

3. Kadra

3.1 Kadrę Obozu oraz Kolonii Zuchowej stanowią Instruktorzy ZHP Hufca Kielce – Miasto oraz instruktorzy 

danej dziedziny sportowej z uprawnieniami. 

4. Koszt Obozu

4.1 Na podstawie punktu 8 Uchwały nr 52/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 grudnia 2011 r., osoby które 

zostały lub zostaną członkami ZHP w roku 2018 zobowiązane są do uiszczenia jednorazowo pełnej składki 

członkowskiej rocznej w wysokości 102 zł.  

4.2 Koszt Obozu zróżnicowany jest pod kątem „nachyleń” programowych wynikających 

z zapotrzebowania sprzętowego lub instruktorów mających niezbędne kwalifikacje. 
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4.3 Specyfikacja kosztów uczestnictwa w Obozie z podziałem na nachylenia programowe: 

LP Nazwa Nachylenia 
Imię i nazwisko 

Szefa Nachylenia 

Cena dla 

członków 

ZHP 

Sugerowany 

wiek 

uczestników 

Limit 

uczestników 

1 Kolonia Zuchowa Maria Cedzyńska 1000 zł 7 – 10 lat 54 

2 Ogólnoharcerskie Mateusz Dróżdż 1000 zł 11 – 13 lat 30 

3 Terenowe Milena Dzwonnik 1000 zł 11 – 13 lat 15 

4 Ratownicze Adrianna Woźniak 1100 zł 11 - 16 lat 15 

5 Wodne Lucjan Pietrzczyk 1100 zł 11 - 16 lat 15 

6 Technologiczne Patryk Synowiec 1000 zł 13 - 19 lat 15 

7 Survivalowe Jakub Waszak 1000 zł 13 - 19 lat 15 

8 Kwatermistrzowskie Mikołaj Opatowski 1000 zł 13 - 19 lat 15 

9 Proobronne Norbert Borzęcki 1000 zł 13 - 19 lat 15 

10 Skałkowe Jakub Kwapisz 1100 zł 13 - 19 lat 15 

11 Kawaleryjskie Mariusz Kowalski 1100 zł 13 - 19 lat 30 

5. Płatności

5.1 Wpłaty za Obóz przyjmowane są tylko i wyłącznie na konto Hufca (dane do przelewu 

w punkcie 5.3 regulaminu) 

5.2 Wpłaty za udział w Obozie należy dokonać do 13 czerwca 2018 r.; liczy się data wpływu na konto Hufca. 

Wpłaty można dokonywać z podziałem na II raty w wysokości 50% kosztów ogólnych obozu/kolonii (ułatwia 

to pracę biura Hufca oraz ułatwia wystawianie faktur). 

5.3 Dane do przelewu 

Nazwa: ZHP CHORĄGIEW KIELECKA HUFIEC KIELCE - MIASTO 

Adres: 25-502 Kielce, ul. Planty 16a 

Bank: Bank Ochrony Środowiska O/Kielce 

nr konta: 28 1540 1014 2005 7320 6589 0002 

Tytułem: Siamoszyce, imię i nazwisko uczestnika 

Należy pamiętać o uwzględnieniu polskich znaków w imieniu i nazwisku uczestnika. 

6. Faktura VAT

6.1 Faktury VAT wystawiane są dla każdej osoby/instytucji/podmiotu gospodarczego do 7 dni od daty 

wpływu wpłaty na Obóz do Organizatora. 

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 regulaminu.    

javascript:accountClicked(document.forms['aggregationForm'],%20'973165',%200,%20'83%201240%204416%201111%200010%203094%208191',%20'accounts',%20'PLN'%20);
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6.3 Faktury VAT wystawiane są tylko i wyłącznie na osoby/instytucje/podmioty dokonujące wpłaty na Obóz. 

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 lub osoba wskazana przez niego na karcie 

kwalifikacyjnej. 

7.4 W przypadku złożenia rezygnacji z Obozu do 01.06.2018 r. Organizator zwraca 100% wpłaty za Obóz. 

7.5 W przypadku złożenia rezygnacji z Obozu do 15.06.2018 r. Organizator zwraca 50% wpłaty za Obóz. 

7.6 W przypadku złożenia rezygnacji z Obozu do 25.06.2018 r. Organizator zwraca 25% wpłaty za Obóz. 

7.7 W przypadku złożenia rezygnacji z Obozu w trakcie trwania Obozu lub wydalenia uczestnika z Obozu 

Organizator nie zwraca wpłaty za udział dziecka w Obozie. 

7.8 W przypadku złożenia rezygnacji z Obozu z powodu nieszczęśliwego wypadku, należy uzgadniać kwestię 

zwrotu wpłaty za Obóz z Biurem Organizatora. 

8. Wyposażenie uczestnika Obozu

 mundur organizacyjny (w przypadku niepodsiadania zachęcamy do kontaktu i zakupienia koszulek

drużyny/gromady),

 aktualna legitymacja szkolna,

 śpiwór, ew. poduszka,

 przybory toaletowe, bielizna osobista,

 dres sportowy lub pidżama, ew. inne okrycie do spania, ubiór sportowy, obuwie sportowe,

przeciwsłoneczne nakrycie głowy, strój kąpielowy, okrycie nieprzemakalne (najlepiej sztormiak),

gumowce,

 igła, nici, latarka,

 notatnik i przybory do pisania (nie dotyczy Kolonii Zuchowej),

 mały plecak turystyczny na wędrówki,

 i inne! Państwo sami najlepiej znają swoje dzieci i wiedzą co należy im przekazać na wyjazd :)

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. 
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8.3 Telefony komórkowe 

Organizator nie ma w obowiązku zapewniać uczestnikom zasilania 220V 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. Kontakt z dzieckiem na Obozie

9.1 Odwiedziny na Obozie 

Dziecko na Obozie można odwiedzić w każdej chwili. Zwyczajowo za dzień odwiedzin przyjmuje się 

środkową niedzielę obozu. 

Adres: 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „AMONIT”, 

ul. Spacerowa 1b, 

Siamoszyce, 

gm. Kroczyce, woj. Śląskie. 

9.2 Dostarczanie paczek 

Paczki proszę adresować w sposób następujący: 

Imię i nazwisko dziecka 

Obóz Hufca ZHP Kielce-Miasto 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „AMONIT” 

ul. Spacerowa 1b 

42-425 Siamoszyce

Paczki powinny być opłacone. Prosimy również o kontakt telefoniczny z Biurem Obozu w dniu nadania 

paczki, w celu poinformowania Organizatora, do kogo należy dostarczyć daną przesyłkę. Numer kontaktowy 

zostanie podany podczas spotkania z rodzicami oraz podczas wyjazdu dzieci na obóz/kolonię. 


