
 
 

Informacje o Obozie Harcerskim 

Hufca ZHP Kielce - Miasto 2020 

 

“Z radością witaj poważne, trudne i skomplikowane problemy. 

To w nich kryją się największe możliwości.” 

 
W tym roku cały świat mierzy się z czymś, czego większość z nas się nie spodziewała. 

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie, nasze plany i nasze podejście do wielu spraw.  

Z przykrością musieliśmy odwołać planowany na lipiec obóz, jednak ani na moment nie przestaliśmy 

o obozie myśleć.  

Właśnie dlatego zapraszamy harcerzy na Obóz Harcerski Hufca Kielce – Miasto, który odbędzie 

się w terminie 18-23 sierpnia w Starachowicach, na terenie dobrze nam znanej bazy „Lubianka”. 

Trzeci tydzień sierpnia spędzimy razem na terenie naszego województwa i będziemy wspólnie 

poznawać jego uroki. 

W ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2020 organizujemy obóz harcerski skierowany do 

uczestników będących w wieku 10–13 lat (klasy IV-VI SP). Podobóz będzie mieścił się na terenie bazy 

razem z całym zgrupowaniem, ale program będzie całkowicie niezależny. Jesteśmy pewni, że 

zarówno kadra, jak i uczestnicy zapamiętają tegoroczny obóz na długo. 

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

facebookowej stronie ośrodka — HOO „Lubianka”: https://www.facebook.com/HOO-Lubianka-

520864827935721.  

  

https://www.facebook.com/HOO-Lubianka-520864827935721
https://www.facebook.com/HOO-Lubianka-520864827935721
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➢ KARTY KWALIFIKACYJNE 

Karty kwalifikacyjne na obóz harcerski dostępne są do pobrania na stronie internetowej 

Hufca ZHP Kielce - Miasto (www.kielcemiasto.zhp.pl) od 6 lipca bieżącego roku. Karty należy 

dokładnie uzupełnić oraz złożyć w Biurze Hufca. Karty będą przyjmowane w godzinach pracy Biura 

Hufca (poniedziałki, środy, piątki w godz. 15.30-18.30) do 24 lipca 2020 r. 

Warunkiem przyjęcia karty kwalifikacyjnej jest jej poprawne uzupełnienie, opłacenie 

składki członkowskiej na rok harcerski 2019/2020 w wysokości 102 zł, uzupełnienie 

elektronicznej deklaracji dostępnej na stronie: www.deklaracja.zhp.pl. 

Składkę członkowską należy wpłacić drużynowemu lub osobiście w Biurze Hufca lub 

przelewem na numer konta podany na stronie Hufca (www.kielcemiasto.zhp.pl) — UWAGA! Numer 

konta inny niż numer konta do wpłat na obóz. 

W karcie kwalifikacyjnej rodzic ma obowiązek poświadczyć znajomość i akceptację 

„Regulaminu uczestnictwa dzieci w Obozie Harcerskim Hufca ZHP Kielce–Miasto 2020”. 

 

➢ ZAKWATEROWANIE 

Uczestnicy przez większość obozu będą nocować w zapewnionych przez ośrodek namiotach 

typu “10” lub NS. Do dyspozycji harcerzy będą murowane prysznice i toalety z dostępem do ciepłej 

wody oraz reszta “stałej” infrastruktury ośrodka - jadalnia, wiaty itd. 

 

➢ PROGRAM 

Ze względu na nadzwyczajną sytuację panującą w kraju program obozu będzie musiał zostać 

zmieniony i dopasowany do panujących warunków sanitarnych. Uczestnicy będą cały obóz spędzać 

w kilkunastoosobowych grupach, co też spowoduje zmiany względem naszych przyzwyczajeń. 

Robimy jednak wszystko i jesteśmy pewni, że program będzie ciekawy i wychowawczy, a każdy 

harcerz będzie miał możliwość przeżycia w tym roku dobrego obozu. 

 
➢ PYTANIA 

Szczegółowe informacje dotyczące obozu zostaną przekazane drużynowym. Pytania można 

kierować do nich, do biura Hufca oraz do komendanta obozu, pwd. Mikołaja Matyni, na adres 

mailowy: mikolaj.matynia@zhp.net.pl lub dzwoniąc na nr telefonu: 536569949. 

 

➢ TERMIN I MIEJSCE WYJAZDU 

18 sieprnia 2020 r., zbiórka o godz. 8:30, wyjazd o godz. 9:00, parking przy Suzuki Arena 

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

 

 

 

http://www.kielcemiasto.zhp.pl/
file:///C:/Users/Magda/Downloads/deklaracja.zhp.pl
http://www.kielcemiasto.zhp.pl/
mailto:mikolaj.matynia@zhp.net.pl
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➢ TERMIN I MIEJSCE PRZYJAZDU 

23 sierpnia 2020 r., ok. godz. 14:00, parking przy Suzuki Arena (stadion klubu Korona Kielce) 

przy ulicy Ściegiennego 8 w Kielcach. 

 

➢ KOSZT OBOZU I WPŁATY 

Koszt obozu to 650 zł. Wpłaty za obóz należy dokonać do 7 sierpnia 2020 r. 
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Regulamin uczestnictwa dzieci 

w Obozie Harcerskim Hufca ZHP Kielce–Miasto 

LUBLINIEC 2020 
 

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 

adres e-mail: kielcemiasto@zhp.pl 

 

Komendant Obozu: pwd. Mikołaj Matynia 

adres e-mail: mikolaj.matynia@zhp.net.pl 

kontakt telefoniczny: 536-569-949 

 

2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikami obozu harcerskiego są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 

W pierwszej kolejności na obóz przyjmowani są członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

3. Kadra 

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

 

4. Koszt Obozu 

4.1. Na podstawie Uchwały nr 14/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r. osoby, 

które są członkami lub zostaną członkami ZHP w roku 2020 zobowiązane są do uiszczenia 

jednorazowo składki członkowskiej rocznej w wysokości 102 zł. 

4.2. Koszt obozu wynosi 650 zł. 

 

5. Płatności 

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

5.3. Regulaminu). 
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5.2. Wpłaty za udział w obozie należy dokonać do 7 sierpnia 2020 r.; liczy się data wpływu 

środków na konto Hufca. Wpłat prosimy dokonywać w całości, jednak po uzgodnieniu z Biurem Hufca 

wpłat można dokonywać z podziałem na II raty w wysokości 50% kosztów ogólnych obozu – prosimy 

nie rozkładać wpłat na więcej rat (ułatwia to pracę Biura Hufca oraz 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: Lubianka, obóz H, imię i nazwisko uczestnika 

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

przelewu. 

 
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 

uczestnika wypoczynku do Biura Organizatora. 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 11.08.2020 r. Organizator zwraca 100% 

wpłaty za obóz. 

7.5. W przypadku złożenia rezygnacji z obozu do 14.08.2020 r. Organizator zwraca 50% 

wpłaty za obóz. 
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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 

8.1. Podstawowe wyposażenie na obóz: 

− mundur organizacyjny, 

− aktualna legitymacja szkolna, 

− przybory toaletowe, bielizna osobista, 

− dres sportowy lub piżama, ubiór sportowy, obuwie sportowe, przeciwsłoneczne nakrycie 

głowy, strój kąpielowy, klapki, okrycie nieprzemakalne, gumowce,  

− krem z filtrem, środek na komary, 

− latarka, 

− mały plecak turystyczny na wędrówki, 

− menażka, niezbędnik, kubek, 

− indywidualne osłony ust i nosa (min. 3 szt.), 

− i inne! (wedle uznania). 

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. 

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. 

 

9. Kontakt z dzieckiem na Obozie 

9.1. Ze względu na wymogi sanitarne organizator nie przewiduje możliwości odwiedzin 

dziecka na obozie. 

9.2. Kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez kontakt z komendantem obozu lub 

skontaktowanie się z biurem Hufca. 

 


