
 

 

 

 

 

 

 

Informacje o obozie Hufca ZHP Kielce - Miasto  

SIAMOSZYCE 2017 

 

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

Już od ośmiu lat zdobywamy doświadczenie i dokładamy starań do tego, aby uczynić z niego jak najlepszą 

propozycję aktywnego wypoczynku dla naszych harcerzy, a także dzieci i młodzieży z Kielc i okolic. 

Tegoroczna edycja obozu zapowiada się na jeszcze lepszą niż pozostałe! 

 

PROGRAM 

Od początku staramy się w pełni wykorzystać atuty miejsca, w którym obóz się odbywa. Na samym 

początku organizowaliśmy „mikro kursy”, które pozwalały zrobić pierwsze kroki we wspinaczce skałkowej, 

wędrówkach po malowniczym Szlaku Orlich Gniazd, żeglarstwie, czy jeździe konnej. Pięć 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 Szef Nachylenia 
Maksymalna 

Ilość Miejsc 
Cena obozu 

1 Artystyczne pwd. Janusz Janaszek 15 990 zł 

2 Grywalizacyjne pwd. Wiktor Tkaczewski 20 990 zł 

3 Kawaleryjskie phm. Mariusz Kowalski 35 1060 zł 

4 Podróżnicze pwd. Aleksandra Kaczmarek 20 990 zł 

5 Skałkowe pwd. Marcin Nowak 14 1060 zł 

6 Sportowe hm. Lucjan Pietrzczyk 20 990 zł 

7 Survivalowe pwd. Mikołaj Opatowski 20 990 zł 

8 Wodne pwd. Piotr Boleń 15 1000 zł 

 

 
OPISY NACHYLEŃ 
 

1. Nachylenie Artystyczne 

Nachylenie artystyczne pozwoli harcerzom rozwinąć swoją kreatywność. Bliższe będą dla nich 

zagadnienia takie jak: sztuka, muzyka, poezja czy teatr. Będą nie tylko ich odbiorcami, ale 

również twórcami. Sztuką może być wszystko, poczynając od najprostszych użytkowych 

przedmiotów, na wartych miliony dziełach znanych artystów kończąc. Na tym nachyleniu 



postaramy się wydobyć ją z otaczającego nas świata, zrozumieć jej piękno i uwiecznić 

własnymi rękami w formie subtelnej wiadomości ukrytej w piosence, rzeźbie, rysunku i innych 

tekstach kultury. 

Szef nachylenia: pwd. Janusz Janaszek 

2. Nachylenie Grywalizacyjne 

Na naszym nachyleniu pokażemy jak formę GRY wykorzystać w codziennym życiu. 

Przedstawimy harcerzom techniki grywalizacji. Oprócz zdobytej wiedzy teoretycznej będą 

mogli także w praktyce przetestować różne formy gier takie jak planszówki, RPG, LARP, 

terenowe, karciane. Gwarantujemy dobrą zabawę z członkami Kieleckiego Klubu Miłośników 

Gier Bez Prądu “3 Kości”. Wskoczycie z nami do GRY? 

Szef nachylenia: pwd. Wiktor Tkaczewski 

3. 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 programie pracy nachylenia ujęte zostaną także 

wychowawcze aspekty jeździectwa, tradycje kawalerii polskiej oraz zasady poszanowania 

symboliki narodowej. W trakcie zajęć specjalistycznych, harcerze nabędą umiejętności 

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

ujeżdżalni i w terenie. 

 

Szef nachylenia: phm. Mariusz Kowalski 

 

4. Nachylenie Podróżnicze 

„I w tym momencie welon mgieł się podniósł i można było ogarnąć wzrokiem rozległą 

przestrzeń wokół szkunera. Chmury przewalały się ciągle z wielką szybkością, wicher nic nie 

stracił ze swej gwałtowności”. J. Verne  

Na naszym nachyleniu będziemy odbywać podróże, które pozwolą nam się poczuć się jak 

bohaterom książek podróżniczych. Poczujemy zimno wiatru pędzącego do nas z dalekiej 

północy, ale też żar piasku rozpościerającego się przez setki kilometrów, który swe miejsce 

ma w pobliżu południka 0 oraz równika. Poznamy dania, które są znakiem rozpoznawczym 

wielkich kontynentów. Być może, mieszkańcy miast będą nam przychylni i pokażą nam swoje 

codzienne życie? 

Szef nachylenia: pwd. Aleksandra Kaczmarek  

 



5. Nachylenie Skałkowe 

 

Nachylenie skałkowe nie tylko pomoże rozwinąć swoje umiejętności z zakresu wspinaczki, ale 

również pozwoli poznać „od podszewki” jeden z najpiękniejszych rejonów Polski- Jurę 

Krakowsko-Częstochowską.  

Różnorodność dróg wspinaczkowych w tej części Polski umożliwia rozwój adeptom wspinaczki 

na każdym poziomie zaawansowania, niezależnie od wieku i warunków fizycznych.  

Podczas zajęć nauczymy się obsługi prostych przyrządów, podstaw technik wspinaczkowych 

oraz przede wszystkim- zaufania do drugiego człowieka- osoby asekurującej, jak również- 

odpowiedzialności, gdy pod czujnym nadzorem instruktora będzie asekurował kogo innego. 

Wspinaczka skałkowa wymaga również nie lada kreatywności i wymusza u uczestników 

skłonność do samodzielnego podejmowania decyzji.  

 

Szef nachylenia: pwd. Marcin Nowak 

 

6. Nachylenie Sportowe 

 

Nachylenie sportowe to wszechstronna aktywność ruchowa realizowana w warunkach obozu 

harcerskiego. Nachylenie sportowe na tegorocznym obozie w Siamoszycach to codzienne 

zajęcia oparte na dyscyplinach sportowych indywidualnych i grach zespołowych. To również 

wykorzystanie warunków obozowych do realizacji ogólnorozwojowych zajęć terenowych 

kształtujących tężyznę fizyczną i hart ducha – cech, które winny charakteryzować każdego 

harcerza. Zajęcia, jakie zamierzamy prowadzić w ramach nachylenia sportowego to także 

kształtowanie postaw takich jak: pewność siebie, samodzielność (ale również umiejętność 

współpracy w zespole), umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. Warto więc wziąć 

udział w nachyleniu sportowym – zajęciach wzmacniających i ciało i ducha! 

 

Szef nachylenia: hm. Lucjan Pietrzczyk 

 

7. Nachylenie Survivalowe 

 

Główny nacisk w ramach nachylenia położony będzie na nabycie praktycznych umiejętności 

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

oraz uzdatniać wodę celem jej spożycia, dowiedzą się 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 praktyczne sprawdzenie zdobytych umiejętności. W związku ze 

specyfiką nachylenia, uczestnicy w trakcie zajęć będą używać ostrych narzędzi.  

Szef nachylenia: pwd. Mikołaj Opatowski 

8. Nachylenie wodne 

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

stawianie i zrzucanie żagli, obsługa żagli w czasie pływania, składanie 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 słońce, miękkie i pełne obuwie 

np. adidasy lub trampki, a także wierzchnie okrycie przeciwdeszczowe w razie nagłej zmiany 

pogody.  

 

Szef nachylenia: pwd. Piotr Boleń 

 

 KARTY KWALIFIKACYJNE 

 

Karty kwalifikacyjne na obóz dostępne są w siedzibie Hufca ZHP Kielce Miasto oraz na stronie 

internetowej http://kielcemiasto.zhp.pl, od 8 marca bieżącego roku. O zakwalifikowaniu uczestnika na 

dane „nachylenie” decyduje zwrot wypełnionej karty kwalifikacyjnej. 

Na każde nachylenie programowe ilość miejsc jest ograniczona!  

 Jeśli na nachyleniu nie ma już wolnych miejsc, należy wybrać inne nachylenie, na którym jeszcze są wolne 

miejsca. 

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

uczestnictwa dzieci i młodzieży w obozie Hufca ZHP Kielce – Miasto „SIAMOSZYCE 2017”, dostępnego  

w siedzibie Hufca i na jego stronie internetowej! 

 

 SPOTKANIE PRZEDOBOZOWE 

 

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

informacje, odbędzie się w pierwszej połowie czerwca 2017 roku. O ostatecznym terminie oraz miejscu 

poinformujemy telefonicznie w ostatnim tygodniu maja.  

 

 TERMIN I MIEJSCE WYJAZDU 

 

2 lipca 2017 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 

 

16 lipca 2017 r., ok. godz. 14.00,  parking przy Kolporter Arena (Stadion Miejski Kielce Arena)  przy 

ulicy Ściegiennego 8 w Kielcach. 

  



 

 

 

 

 

Regulamin uczestnictwa dzieci i młodzieży 

w obozie Hufca ZHP Kielce – Miasto 

SIAMOSZYCE 2017 
 

1. Organizator obozu: 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka  

Hufiec Kielce – Miasto 

ul. Pańska 1a 

25-811 Kielce 

 

NIP: 657-038-65-25  

REGON: 260162570  

KRS: 0000281349 

WWW: kielcemiasto.zhp.pl 

 

Komendant obozu: phm. Agnieszka Ornowska  

 

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

email: hufiec@kielcemiasto.zhp.pl 

 

2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikami obozu harcerskiego są dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat, uczniowie Szkół 

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

ZHP.  

2.2. Uczestnikami obozu mogą być również uczniowie  w wieku 10-16 lat niezrzeszeni w ZHP.  

 

3. Kadra 

3.1 Kadrę obozu 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 2017 zobowiązane są do uiszczenia jednorazowo pełnej składki 

członkowskiej rocznej w wysokości 48 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 I rata II rata Całość 

1 Artystyczne 500zł 490zł 990 zł 

2 Grywalizacyjne 500zł 490zł 990 zł 

3 Kawaleryjskie 500zł 560zł 1060 zł 

4 Podróżnicze 500zł 490zł 990 zł 

5 Skałkowe 500zł 560zł 1060 zł 

6 Sportowe 500zł 490zł 990 zł 

7 Survivalowe 500zł 490zł 990 zł 

8 Wodne 500zł 500zł 1000 zł 

 

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 Możliwa jest płatność w ratach wyłącznie według cen podanych w informatorze. Pierwszą ratę należy 

wpłacić do 30 kwietnia 2017 roku.   

5.4 Dokonanie wpłaty po 10 czerwca 2017 r. pozbawia wpłacającego możliwości zwrotu środków 

w przypadku wycofania uczestnictwa dziecka w obozie (rezygnacji przed i w trakcie obozu) z wyjątkiem 

sytuacji związanych ze zdrowiem dziecka (choroba, leczenie ambulatoryjne itp.) zaistniałych w trakcie 

trwania obozu. 

 

5.4 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: 28 1540 1014 2005 7320 6589 0002  

Tytułem: Siamoszyce, nr karty, imię i nazwisko 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.    

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. 

7.4 W przypadku złożenia rezygnacji z obozu do 01 czerwca 2017r. organizator zwraca 100% wpłaty za 

obóz. 

7.5 W przypadku złożenia rezygnacji z obozu do 15 czerwca 2017 r. organizator zwraca 85% wpłaty za obóz. 

7.6 W przypadku złożenia rezygnacji z obozu do 21 czerwca 2017 r. organizator zwraca 70% wpłaty za obóz. 
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7.7 W przypadku złożenia rezygnacji z obozu do 28 czerwca 2017 r. organizator zwraca 50% wpłaty za obóz. 

7.8 W przypadku złożenia rezygnacji z obozu w trakcie jego trwania organizator zwraca 15% wpłaty za 

obóz. 

7.9 W przypadku wydalenia uczestnika z obozu organizator nie zwraca wpłaty za udział dziecka  

w obozie. 

 

8. Wyposażenie uczestnika obozu 

a) Wyposażenie na obóz : 

 harcerze i zuchy:  mundur organizacyjny, 

 aktualna legitymacja szkolna, 

 śpiwór lub dwa koce, prześcieradło, ew. poduszeczka z poszewką, 

 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 

 

b) 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. 

c) telefony komórkowe  

Organizator nie ma w obowiązku zapewniać uczestnikom z osobna 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. 

d) 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 

a) kontakt telefoniczny 

Właściciel wypoczynku dysponuje w biurze ośrodka telefonem stacjonarnym. Istnieje możliwość kontaktu z 

dzieckiem tą drogą komunikacyjną. Ze względu na specyfikę pracy ośrodka właściciel bazy nie zapewnia 

stałej obecności obsługi w pokoju z telefonem. 

Telefon do placówki: 034-3155740 

 

b) odwiedziny na obozie 

 

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

niedzielę.  

 

Adres: 

Ośrodek Harcerski „Amonit” 

Hufca ZHP Ziemi Myszkowskiej w Siamoszycach,  

Kroczyce,  

42-425 Siamoszyce 

 


