
 
Informacje o Obozie Harcerskim 

Hufca ZHP Kielce-Miasto  

MYCZKOWCE 2019 
 

„Rajd, rajd, bieszczadzki rajd 

Czy to w słońce czy to w deszcz 

Idziesz z nami przyjacielu 

Bo sam chcesz (…) 

Każdy harcerz przeżyć chce 

Ten bieszczadzki rajd (…)” 

Bieszczady to jedno z najpiękniejszych i najdzikszych pasm górskich w Polsce. Według 

znawców regionu, Bieszczady to stan umysłu, a nie obszar na mapie. Harcerze z Hufca ZHP Kielce-

Miasto w pełni popierają tę tezę i pragną po raz kolejny potwierdzić ją w boju. 

W ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2019 organizujemy Obóz, ale tym razem w nowym 

i zupełnie odmiennym miejscu niż w poprzednich latach. Obóz skierowany jest tylko do 

uczestników będących w wieku 10–13 lat. 

Tegoroczny obóz odbędzie się w Harcerskim Ośrodku „BERDO” w Myczkowcach. Jest to 

pięknie położona baza na skraju dużego kompleksu leśnego, na stokach góry Berdo. Największe 

walory ośrodka to dobre wyposażenie, możliwość uprawiania sportów wodnych, organizowania 

wycieczek i spacerów po okolicznych szczytach i lasach oraz dłuższych wypraw w Bieszczady 

Wysokie. Specyficzne położenie ośrodka — oddzielenie od zamieszkałych miejscowości jeziorem 

i brak drogi dojazdowej — zapewnia spokój i bezpieczeństwo. W okolicy ośrodka znaleźć można 

wiele ciekawych obiektów przyrodniczych, architektonicznych i hydrotechnicznych.  Komunikację 

ośrodka z miejscowością Myczkowce zapewnia łódź motorowa wieloosobowa (rejs trwa 7 minut). 

Można również dojść do ośrodka oznakowanym szlakiem spacerowym z Myczkowiec lub Soliny. 

W pobliżu znajduje się gęsta sieć kilkunastu szlaków spacerowych, sięgająca praktycznie 

wszystkich sąsiednich miejscowości. 

Więcej informacji na temat bazy obozowej oraz zdjęcia mogą Państwo znaleźć pod 

adresem www.berdo.zhp.pl lub na facebookowym fanpage bazy. 

http://www.berdo.zhp.pl/
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PROGRAM 

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, w pierwszym tygodniu Obozu 

pracować będziemy w tzw. „nachyleniach”. Pod tym pojęciem rozumiemy rozwijanie 

zainteresowań w  wybranej dziedzinie przez cały pierwszy tydzień Obozu. W ramach nachyleń 

z dziećmi pracują profesjonaliści i prawdziwi pasjonaci. 

Zupełnie inaczej niż w poprzednich latach wyglądał będzie za to drugi tydzień Obozu, 

podczas którego zajęcia będą odbywać się w ramach sześciu modułów. Uczestnicy, podzieleni na 

grupy, każdego dnia wezmą udział w innych zajęciach, skupionych na zupełnie innych problemach 

i na rozwoju różnych umiejętności. Opisy modułów znajdują się poniżej. 

NACHYLENIA (pierwszy tydzień obozu): 

Lp. Nazwa nachylenia Szef nachylenia Cena 
Limit 

uczestników 

1 Kawaleryjskie Kacper Wojsa 1250 zł 12 

2 Żeglarskie Lucjan Pietrzczyk 1200 zł 15 

3 Ratownicze Adrianna Woźniak 1150 zł 12 

4 Wspinaczkowe Aleksandra Mucha 1250 zł 12 

5 Majsterkowe Mateusz Engel 1150 zł 12 

6 Survivalowe Łukasz Wojsa 1150 zł 10 

 

1. Nachylenie kawaleryjskie 

Specjalność kawaleryjska będzie wykorzystywała w pracy wielkie możliwości płynące 

z kontaktu z żywym zwierzęciem. Wpłynie na kształtowanie silnego charakteru harcerzy, 

sprawność fizyczną, odpowiedzialność i emocjonalne zaangażowanie — nie wystarczy bowiem 

jeździć na koniu, konia trzeba kochać i starać się go zrozumieć. To szkoła charakteru  

i  samodoskonalenia, wymagająca ogromnej dyscypliny. Kto chce jeździć konno, musi przełamać 

lęk i niepewność siebie, wyrobić w sobie opanowanie, cierpliwość i systematyczność. Ważnym 

celem szkolenia będzie kształtowanie postawy działania zespołowego w grupie, wyrobienie nawyku 

samoobrony i wsparcia dla słabszych oraz kształtowanie postawy rycerskiego ducha walki 

i  szlachetnej rywalizacji. W trakcie zajęć specjalistycznych harcerze nabędą umiejętności 

czyszczenia, siodłania i prowadzania koni, a także podstawową umiejętność jazdy konnej na 

ujeżdżalni i w terenie. 
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2. Nachylenie żeglarskie 

Na zajęciach uczestnicy nauczą się wykonywać podstawowe czynności na łódce, takie jak 

stawianie i zrzucanie żagli, obsługa żagli w czasie pływania, klarowanie żagli po zakończeniu 

zajęć. Każdy będzie miał też możliwość nauki samodzielnego sterowania żaglówką oraz 

wykonywania podstawowych manewrów. Równolegle będzie prowadzona nauka pływania kajakiem, 

a także planowane są spływy kajakowe. Dzieci jadące na to nachylenie powinny pamiętać 

o odpowiednim stroju. Zawsze wychodząc na zajęcia trzeba mieć ze sobą nakrycie głowy chroniące 

przed słońcem, miękkie i pełne obuwie, np. adidasy lub trampki, a także wierzchnie okrycie 

przeciwdeszczowe w razie nagłej zmiany pogody. 

3. Nachylenie ratownicze 

 Najważniejszym aspektem nachylenia ratowniczego jest uświadomienie uczestnikom, że 

dzięki umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, można uratować komuś życie. Zajęcia te mają 

uwrażliwić młodych ludzi na krzywdę ludzką i wyrobić w nich odruch niesienia pomocy 

potrzebującym oraz kształtować opanowanie w działaniu. Uczestnicy, oprócz przyswajania 

podstawowych umiejętności ratowania życia, będą także brali udział w pozoracjach medycznych, 

dzięki którym będą mogli odnaleźć się w roli zarówno osoby poszkodowanej, jak i ratującej. 

4. Nachylenie wspinaczkowe 

Nachylenie wspinaczkowe nie tylko pomoże rozwinąć swoje umiejętności z zakresu 

wspinaczki, ale również pozwoli poznać „od podszewki” jeden z najpiękniejszych rejonów 

południowo–wschodniej Polski — Podkarpacie. Różnorodność dróg wspinaczkowych w tej części 

Polski umożliwia rozwój adeptom tego sportu na każdym poziomie zaawansowania, niezależnie od 

wieku i warunków fizycznych.  

Podczas zajęć nauczymy się obsługi prostych przyrządów, podstaw technik 

wspinaczkowych, ale przede wszystkim zaufania do drugiego człowieka — osoby asekurującej, jak 

również odpowiedzialności, gdy pod czujnym nadzorem instruktora będziemy asekurować kogoś 

innego. Wspinaczka skałkowa wymaga też nie lada kreatywności i wymusza u uczestników 

wyrobienie w sobie nawyku samodzielnego podejmowania decyzji.  

5. Nachylenie majsterkowe 

Majsterkowanie to nie tylko uczenie się zaradności. To także rozwijanie zdolności 

manualnych, logicznego i kreatywnego myślenia. Połączymy dwie niezwykłe postacie oraz ich 

umiejętności: Adama Słodowego i Beara Gryllsa. Na zajęciach uczestnikom będzie przyświecało 

hasło: „Zrób to sam”. Oczywiście wszystko pod okiem naszego instruktora. 
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6. Nachylenie survivalowe 

Główny nacisk na tym nachyleniu położony będzie na nabycie praktycznych umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób pozyskiwać oraz 

uzdatniać wodę celem jej spożycia, jak budować bezpieczne schronienia, rozpalać ogień za 

pomocą rozwiązań niekonwencjonalnych, a także jak i gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia 

życia. Ponadto ważnym elementem nachylenia będą wędrówki piesze, podczas których nastąpi 

sprawdzenie zdobytych umiejętności w praktyce. 

MODUŁY (drugi tydzień obozu) 

1. Podróż 

Nierozerwalną częścią harcerstwa jest wędrownie. Nierozerwalną częścią harcerstwa jest 

również stawianie sobie wyzwań. Całodniowa wędrówka z noclegiem i posiłkiem poza obozem to 

właśnie wyzwanie, z którym zmierzą się harcerze w ramach tego modułu. Przeżyją niezapomnianą 

przygodę wędrując po słynnych bieszczadzkich połoninach, gotując kolację w kociołku nad 

ogniskiem, śpiewając przy nim harcerskie piosenki i obserwując gwieździste niebo z dala od 

świateł miast. 

2. Zaradność 

Każdemu harcerzowi niezbędne są podstawowe umiejętności, takie jak układanie stosu 

ogniskowego, rozpalanie ogniska w trudnych warunkach, budowanie szałasu, by schronić się przed 

deszczem, ugotowanie nad ogniskiem czegoś z niczego, umiejętność rozpoznania gatunków drzew 

i roślin leśnych, wyznaczenie północy bez kompasu, czy wyznaczanie azymutu. Na zdobyciu 

i doskonaleniu właśnie tych umiejętności skupi się moduł Zaradność.  

3. Przygoda 

Biegi patrolowe to esencja harcerstwa. Podążanie za znakami patrolowymi, sprostanie 

powierzonym harcerzom zadaniom, czy rozwikłanie zagadek nie do rozwikłania to tylko niektóre 

z wyzwań czekających na harcerzy podczas wielkiego biegu patrolowego, jakim właśnie jest moduł 

Przygoda. Czy harcerzom uda się rozwiązać wielką tajemnicę, która spowija Myczkowce? 

Zobaczymy już w lipcu! 

4. Świat 

Jednym z celów ZHP jest kształtowanie prawych i odpowiedzialnych obywateli. Czy można 

jednak to osiągnąć bez pokazania harcerzom, jaki jest świat? Celem tego modułu będzie 

zapoznanie uczestników z innymi kulturami, problemami nękającymi świat i wpływem, jakie mają 

one na ich codzienne i harcerskie życie. Dzięki tym zajęciom harcerze będą bardziej świadomi 
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otaczającej ich rzeczywistości, swojego miejsca w niej i działań, jakie mogą podjąć, by sprawić, 

żeby była lepsza. 

5. Kultura 

Kreatywność to cecha, bez której nie może się obejść żaden harcerz i to właśnie na jej 

rozwoju skupiony będzie moduł Kultura. Podczas zajęć harcerze będą mogli szlifować, a w wielu 

przypadkach dopiero odkryć, swoje talenty artystyczne, np. muzyczne, plastyczne, czy aktorskie. 

Uczestnicy zobaczą, jak ważną częścią życia każdego z nas jest kultura, a również jak bardzo 

ważna jest kultura społeczeństwa w jego istnieniu. 

6. Woda 

Żeglarstwo to trudne zajęcie wymagające wiele siły, wytrwałości, cierpliwości i zaparcia 

w dążeniu do celu — cech potrzebnych nie tylko na wodzie, ale i w życiu. W ramach Wody każdy 

harcerz nie tylko będzie miał szansę wejść na łódkę i pożeglować, ale zdobędzie też niezbędną do 

tego wiedzę. Na obozie w Myczkowcach nikogo nie ominie okazja, by przeżyć przygodę na wodzie! 

 KWESTIE ORGANIZACYJNE 

 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 internetowej Hufca ZHP Kielce–Miasto: www.kielcemiasto.zhp.pl), dokładnie uzupełnić 

oraz złożyć w Biurze Hufca.  

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 Harcerskim Hufca ZHP Kielce–Miasto 

MYCZKOWCE 2019”, dostępnego w siedzibie Hufca i na jego stronie internetowej.  

 KONTAKT PRZED OBOZEM 

Biuro Hufca ZHP Kielce – Miasto, ul. Planty 16a, 25-502 Kielce, biuro@kielcemiasto.zhp.pl, 

telefon: 41 344-54-62 lub poprzez email do komendanta obozu: drozdz.mateusz.md@gmail.com 

Ewentualnie telefonicznie – 784-488-891. 

 

 

 

mailto:biuro@kielcemiasto.zhp.pl
file:///C:/Users/Mateusz/Downloads/drozdz.mateusz.md@gmail.com
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 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 2019 r. za pośrednictwem strony 

internetowej Hufca oraz fanpage na Facebooku. 

 TERMIN I MIEJSCE WYJAZDU 

7 lipca 2019 r., zbiórka o godz. 6.30, wyjazd o godz. 07.00, parking przy Suzuki Arena 

(stadion klubu Korona Kielce) przy ulicy Ściegiennego 8 w Kielcach. 

 TERMIN I MIEJSCE PRZYJAZDU 

21 lipca 2019 r., ok. godz. 17.00, parking przy Suzuki Arena (Stadion klubu Korona Kielce) 

przy ulicy Ściegiennego 8 w Kielcach. 
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Regulamin uczestnictwa dzieci i młodzieży 

w Obozie Harcerskim Hufca ZHP Kielce–Miasto 

MYCZKOWCE 2019 
 

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: hufiec@kielcemiasto.zhp.pl 

 

2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikami Obozu Harcerskiego są dzieci w wieku od 10 do 13 lat — uczniowie idący 

we wrześniu 2019 r. minimum do V, a maksimum do VII klasy szkoły podstawowej, zrzeszeni 

w drużynach harcerskich ZHP. 

 

3. Kadra 

3.1. Kadrę Obozu stanowią Instruktorzy ZHP Hufca Kielce–Miasto. 

 

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.  

4.3. Specyfikacja kosztów uczestnictwa w Obozie z podziałem na nachylenia programowe:  

 

Lp. Nazwa nachylenia Szef nachylenia Cena Limit uczestników 

1 Kawaleryjskie Kacper Wojsa 1250 zł 12 

2 Żeglarskie Lucjan Pietrzczyk 1200 zł 15 

3 Ratownicze Adrianna Woźniak 1150 zł 12 

4 Wspinaczkowe Aleksandra Mucha 1250 zł 12 

5 Majsterkowe Mateusz Engel 1150 zł 12 

6 Survivalowe Łukasz Wojsa 1150 zł 10 
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5. Płatności 

5.1. Wpłaty za Obóz przyjmowane są wyłącznie na konto Hufca (dane do przelewu w 

punkcie 5.3. Regulaminu). 

5.2. Wpłaty za udział w Obozie należy dokonać do 7 czerwca 2019 r.; liczy się data wpływu 

środków na konto Hufca. Wpłat można dokonywać z podziałem na II raty w wysokości 50% kosztów 

ogólnych Obozu (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: Myczkowce, 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 

14 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. 

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 01.06.2019 r. Organizator zwraca 100% 

wpłaty za Obóz. 

about:blank
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7.5. W przypadku złożenia rezygnacji z Obozu do 15.06.2019 r. Organizator zwraca 50% 

wpłaty za Obóz. 

7.6. W przypadku złożenia rezygnacji z Obozu do 25.06.2019 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 

uzgodnić 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 ubranie do spania, ubiór sportowy, obuwie sportowe, 

przeciwsłoneczne nakrycie głowy, strój kąpielowy, okrycie nieprzemakalne (najlepiej 

sztormiak), gumowce, buty z przeznaczeniem na wędrówkę po górach (za kostkę), 

− igła, nici, latarka, 

− notatnik i przybory do pisania, 

− mały plecak turystyczny na wędrówki, karimatę 

− i inne! 

 

8.2. Sprzęt elektroniczny (laptopy, smartfony, telefony komórkowe, odtwarzacze CD, 

odtwarzacze MP3 i MP4, konsole przenośne, smartwatche itp.) są zbędne uczestnikom Obozu. Za 

kradzież i uszkodzenie sprzętu Organizator nie odpowiada. 

8.3. Organizator nie ma w obowiązku zapewniać uczestnikom zasilania 220V w celu 

doładowania telefonów komórkowych. Ze względu na specyfikę realizowanego programu Obozu 

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

8.4. 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. 

  



Strona 10 z 10  

9. Kontakt z dzieckiem na Obozie 

9.1. Odwiedziny na Obozie 

Dziecko na Obozie można odwiedzić w niedzielę, 14.07.2019 r.  Dla zainteresowanych rodziców 

planujemy (przy odpowiedniej ilości chętnych) zapewnienie transportu autokarowego.  

Adres: 

Ośrodek ZHP „BERDO” w Myczkowcach  

38-623 Uherce Mineralne 

 

9.2. Dostarczanie paczek 

Paczki proszę adresować w sposób następujący: 

Imię i nazwisko dziecka 

Obóz Harcerski Hufca ZHP Kielce-Miasto 

Ośrodek ZHP „BERDO” w Myczkowcach  

38-623 Uherce Mineralne 

 

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. 

 


