
 
 

Informacje o Obozie Wędrownym 

Hufca ZHP Kielce-Miasto  

JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA 2019 

 
 

„Wędruj z nami lasami, polami 

I maszeruj bez końca, bez celu 

A gdy spotkasz przygodę 

Wtedy szybko się dowiesz, 

Że tak warto na luzie czasem żyć!” 

 

Wędrówka to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fizyczna. To 

sztuka wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte, to tajemnica współodczuwania 

przyrody i człowieka. Wędrówką nie będzie przyspieszony tupot nóg, nadmiar krzykliwego humoru, 

lecz właśnie cisza wśród ciszy lasu, skupienie wobec wschodów czy zachodów słońca. To poczucie 

które każdy harcerz starszy, czy wędrownik na pewno bez problemu odszuka w sobie.  

W związku z zapotrzebowaniem na zmianę formuły obozów skierowanych do harcerzy 

starszych oraz wędrowników, w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2019 organizujemy Obóz 

Wędrowny! Obóz skierowany jest tylko do uczestników w wieku od 14-18 lat. 

Tegoroczny obóz pomaszeruje po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, w większości będzie 

przebiegał zgodnie z Szlakiem Orlich Gniazd, który jest określany jednym z najpiękniejszych miejsc 

w Polsce. Obszar ten często jest nazywany także kolebką naszej kultury, gdzie o zabytki łatwiej niż 

w jakiejkolwiek części kraju. Część z nich odwiedzimy, część tylko zobaczymy – nie zmienia to 

jednak faktu iż obóz wędrowny jest dla każdego uczestnika niesamowitą przygodą.  

7 dni, blisko 100 km z plecakiem, spanie pod namiotami lub pod rozgwieżdżonym niebem oraz 

śpiewanki przy skrzącym ognisku – każdy harcerz starszy i wędrownik poczuje niesamowity klimat 

obozu wędrownego! 
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TERMIN, CENA, WARUNKI ZAKWATEROWANIA 

Obóz wędrowny odbędzie się w terminie 12-18 sierpnia 2019 r.  

Koszt udziału wyniesie 450 zł. W cenie wliczony jest sprzęt turystyczny (namiot, kuchenki 

turystyczne itp.), koszt noclegu, pełne wyżywienie, materiały programowe, transport oraz 

ubezpieczenie NNW. Uczestnicy będą nocować w niesionych przez siebie namiotach na kempingach, 

polach namiotowych oraz w ośrodkach agroturystycznych.  

 

TRASA  

Uczestnicy w czasie obozu przejdą następującą trasę*: 

Data Trasa 
Orientacyjna ilość km  

do przejścia 

12 sierpnia 
Kielce – Kraków (przejazd pociągiem) 

Kraków - Ojców 
18 km 

13 sierpnia Ojców – Pieskowa Skała 10 km 

14 sierpnia Pieskowa Skała - Rabsztyn 21 km 

15 sierpnia Rabsztyn - Bydlin 16 km 

16 sierpnia Bydlin – Pilica  13 km 

17 sierpnia Pilica – Siamoszyce 20 km 

18 sierpnia Siamoszyce - Zawiercie 20 km 

 

*Trasa może ulec nieznacznej zmianie zależnie od możliwości fizycznych uczestników oraz warunków 

atmosferycznych. 

 

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 obóz jest ograniczona, w związku z tym kartę 

kwalifikacyjną należy oddać jak najszybciej. O zakwalifikowaniu uczestnika na obóz decyduje 

kolejność złożenia poprawnie wypełnionej karty kwalifikacyjnej. 
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W karcie kwalifikacyjnej rodzic ma obowiązek poświadczyć znajomość i akceptację 

„Regulaminu uczestnictwa dzieci i młodzieży w Obozie Wędrownym Hufca ZHP Kielce–Miasto JURA 

KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA 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 komendantki obozu: agnieszka.stochmal@zhp.net.pl 

Ewentualnie telefonicznie – 500 786 345. 

 

➢ SPOTKANIE PRZEDOBOZOWE UCZESTNIKÓW OBOZU 

Na początku lipca odbędzie się spotkanie przedobozowe dla wszystkich uczestników obozu. 

Odpowiemy na nim na wszelkie pytania, a także udzielimy wskazówek jak przygotować się do obozu 

wędrownego. Dokładny termin spotkania zostanie przekazany uczestnikom w okolicach 10 czerwca 

2019 r. za pośrednictwem strony internetowej hufca, fanpage na Facebooku oraz drogą smsową. 

Udział w spotkaniu jest bardzo wskazany. Na spotkaniu zostaną także przekazane szczegółowe 

informacje dotyczące miejsca oraz godziny wyjazdu. 

  

mailto:biuro@kielcemiasto.zhp.pl
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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 jest młodzież w wieku od 14 do 18 lat — uczniowie 

idący we wrześniu 2019 r. minimum do VIII 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 udziału w obozie wynosi 450 zł. 

 

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 21 lipca 2019 r.; liczy się data wpływu 

środków na konto Hufca.  
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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: WĘDROWNY, 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 01.07.2019 r. Organizator zwraca 100% 

wpłaty za Obóz. 

7.5. W przypadku złożenia rezygnacji z Obozu do 15.07.2019 r. Organizator zwraca 50% 

wpłaty za Obóz. 

7.6. W przypadku złożenia rezygnacji z Obozu do 25.07.2019 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. 

about:blank
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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 

− wygodny, pojemny plecak turystyczny (należy pamiętać, że oprócz swoich rzeczy uczestnik 

będzie niósł przysługujący mu przydział wyposażenia turystycznego), 

− buty z przeznaczeniem na wędrówkę (najlepiej sprawdzają się trapery lub obuwie 

trekkingowe, dobrze żeby obuwie było nieprzemakalne), 

− nieprzemakalne okrycie (najlepiej sztormiak) 

− mundur polowy ZHP (koszulka środowiska oraz chusta harcerska), 

− aktualna legitymacja szkolna, 

− śpiwór, ew. poduszka, 

− przybory toaletowe, bielizna osobista, 

− dres sportowy lub pidżama, ew. inne ubranie do spania, ubiór sportowy, przeciwsłoneczne 

nakrycie głowy, strój kąpielowy,  

− igła, nici, latarka, 

− 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. 

 


