
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

TERMIN, MIEJSCE, KOSZT OBOZU I TERMINY WPŁAT: 
 Obóz odbędzie się w terminie 28 czerwca-12 lipca 2015 (możliwość przesunięcia o jeden dzień 

ponieważ czekamy obecnie na porozumienie obozowe z bazą) na bazie HOSW Pająk w Konopiskach 
obok Częstochowy.  

 koszt obozu dla harcerzy to 720zł – obóz pod namiotami 
 koszt obozu dla zuchów to 780 zł – obóz w domkach 
 Zaliczkę w wysokości 150 zł należy wpłacić do końca marca 2015 
 Koszt obozu wzrośnie dla osób, które wpłacą zaliczkę po 31 marca 2015 r. – będzie to kwota wyższa 

o 50 zł 
 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z niższej ceny obozu, prosimy dopilnować terminów wpłat. 
  

TERMINY WPŁAT ROZŁOŻONE SĄ NA DWIE CZĘŚCI: 
 do 31 marca 2015 wszyscy, którzy chcą zapłacić za obóz mniejszą kwotę – 720 zł (lub 780 zł w 

przypadku zuchów) zobowiązani  są wpłacić zaliczkę w wysokości 150zł na konto Hufca, 
 do 22 maja 2015 wszyscy zobowiązani są wpłacić pozostałą kwotę. Jeśli komuś z Państwa 

wygodniej jest rozłożyć sobie płatności na raty może to zrobić pod warunkiem zachowania w/w 
terminów tzn. do 31 marca należy wpłacić min. 150zł a do 22 maja całość. Przykładowe rozwiązanie 
(w tańszej wersji): rodzic wpłaca 150zł w marcu, 250 zł w kwietniu, 300 zł w maju, 

 w przypadku osób korzystających z dofinansowań zakładów pracy czy MOPS-u jeśli termin wpłat 
dofinansowania jest późniejszy niż 22 maja, osoby te są zobowiązane dostarczyć  
do 20 maja decyzję o uzyskaniu dofinansowania. 

 Uczestnicy, którzy jadą na obóz (bez minimum 3 miesięcznego stażu w drużynie/ gromadzie) przed 
uiszczeniem wpłaty zobowiązani są potwierdzić wolne miejsce telefonicznie 
tel. 666-356-767 bądź e-mailowo: letni.oboz.harcerski@gmail.com. Kontaktować w tej sprawie 
można się również bezpośrednio z drużynowymi danych jednostek – wykaz kontaktów na końcu.  

 Nr konta: BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0201 8770 wpłat należy dokonać z dopiskiem  
„składka zadaniowa na obóz 2015 oraz imię i nazwisko dziecka/uczestnika obozu” )  
Prosimy o nie używanie w tytule słowa wpłata, zaliczka, zapłata itp.. Prosimy używać zwrotu: 
składka zadaniowa.  

  Prosimy także o wyraźne wpisanie jako odbiorcy Hufca Rodło. Jeśli natomiast dziecko nosi inne 
nazwisko niż rodzice/opiekunowie proszę wpisać nazwisko i imię dziecka w przelewie).  

 Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę VAT za obóz powinny zgłosić się do komendy hufca Rodło 
przy ul. Kopernika 45, III piętro, tel. 666-356-767. 
 

DOKUMENTY UCZESTNIKA OBOZU: 
 Każdy uczestnik obozu musi: 

 Do 22 maja 2015r. dostarczyć do drużynowego lub siedziby hufca „Rodło” (ul. Kopernika 45; III 
piętro) uzupełnioną kartę kwalifikacyjną wraz z warunkami uczestnictwa obozowicza. 

 Zarówno kartę kwalifikacyjną jak i informację o uczestnictwie w obozie będzie można otrzymać  od 
10 marca 2015 roku u drużynowego lub w siedzibie hufca „Rodło”. 

 Przy uzupełnianiu karty proszę zwrócić szczególną uwagę, czy została ona podpisana we wszystkich 
wymaganych miejscach. 

 Wraz z kartą kwalifikacyjną dostarczyć podpisane warunki o uczestnictwie dziecka w obozie; rodzic 
podpisując tę kartę zgadza się na warunki obozu i płatności związane z obozem. 

 Posiadać podczas obozu aktualną legitymację szkolną – bowiem ona upoważnia do wszelkich zniżek, 
bez aktualnej i czytelnej legitymacji szkolnej uczestnicy będą musieli we własnym zakresie dopłacać 
do biletów wstępu czy przejazdów.  

 Uczestnicy, którzy jadą na obóz (bez minimum 3 miesięcznego stażu w drużynie/ gromadzie) 
zobowiązani są dostarczyć do hufca swoje dane: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. 
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PROGRAM OBOZU 

 W planie naszego obozu znajdzie się m. in. : 
 Wędrówki oraz wycieczki 
 gry terenowe, podchody i gry nocne 
 INO oraz inne gry na orientację w terenie 
 gry tematyczno - przygodowe 
 festiwal piosenki 
 ogniska i śpiewanki – w tym także nauka nowych piosenek 
 zajęcia z pierwszej pomocy 
 dzień sportu 
 

 Czego się nauczymy? 
 podstaw pierwszej pomocy 
 orienteering (umiejętność posługiwania się mapą; orientacja w terenie; podstawy 
 sporządzania mapy i planu itp.)  
 sztuki maskowania, skradania i podchodzenie  
 nowych piosenek, gier i zabaw 
 pracy w grupie i samodzielności oraz zaradności  

 
ZAKWATEROWANIE I POŁOŻENIE BAZY OBOZOWEJ: 

Położenie bazy: Harcerski Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hufca ZHP Częstochowa "Pająk" położony 
jest 17 km od Częstochowy, w lesie sosnowym o własnym mikroklimacie, nad czystym zbiornikiem 
wodnym. 
 
Warunki bytowe: Stanica dysponuje następującym zapleczem sanitarno-kuchennym: stołówka i kuchnia, 
warunki sanitarne to prysznice z ciepłą, bieżącą wodą oraz toalety podłączone do kanalizacji, na terenie 
bazy znajduje się również boiska sportowe(siatkówka, koszykówka, piłka nożna). Znajduje się tu również  
miejsce ogniskowe i altana. 
 
Zakwaterowanie uczestników: Spać będziemy w dużych namiotach wojskowych po 6-7 osób, namioty nie 
są koedukacyjne. Każdy uczestnik będzie spał na łóżku turystycznym typu kanadyjka, będzie miał dwa koce 
oraz materac. W każdym namiocie zostanie zamontowana również półka na rzeczy uczestników.  
Zuchy będą spały w domkach, na łóżkach dwupiętrowych.  

 
Adres bazy : 

Harcerski Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "PAJĄK" 
Hufca ZHP Częstochowa  

42-274 Konopiska 
 

PODRÓŻ: 
 

Podróż na bazę oraz z bazy odbędzie się w autokarach.  
Kadra obozu pragnie zwrócić uwagę, iż ze względu na niestałość rozkładu jazdy PKP możliwa jest 

zmiana w/w sposobu dojazdu i powrotu z bazy. Pragniemy podkreślić, że już teraz sprawdzone są różne 
opcje i możliwości transportu uczestników obozu i jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której trzeba będzie 
zmienić ustaloną wcześniej trasę i dojazd to nie będzie to działanie nie planowane czy nie przemyślane. 

 
KADRA OBOZU: 

Kadrę wychowawczą obozu stanowić będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, prowadzący 
śródroczną pracę wychowawczą w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych. Komendantem obozu 
jest Marcin Jeleniewski prowadzący obozy harcerskie od 5 lat. Wszyscy wychowawcy i kierownik posiadają 
odpowiednie uprawnienia państwowe do pełnienia powierzonych im zadań. Dodatkowo na bazie opiekę 
medyczną będzie sprawować pani pielęgniarka, lekarz i ratownik WOPR. 



 
 

Lp. Jednostka Drużynowy Telefon Rejon działania 
jednostki 

Strona internetowa 

 Kierownik 
placówki 

Marcin 
Jeleniewski 

603-691-541 Olsztyn ----------------------------------------- 

1.  1 ODH 
„Pędzące” 

Karolina 
Krajewska 

601-969-783 Pojezierze (SP3), 
SP2, Gim.3, Gim, 4 

www.pedzace.wordpress.com 

2.  2 OGZ 
„Leśne Elfy” 

Paulina 
Kurowska 

514-874-524 Zatorze (SP9) 
Grupa wiekowa 6-

10 lat 

www.2lesneelfy.wordpress.com/ 

3.  2 OWDH 
„Szarpie – BV” 

Olga 
Borowska 

516-458-184 Zatorze (SP1, SP9, 
SP13, GIM12)  

www.szarpiebv.wordpress.com 

4.  13 OGZ „Skrzaty 
z Krainy 

Pomarańczy” 

Zuzanna 
Bartelik 

881-019-019 Osiedle mleczne 
(SP 29) 

Grupa wiekowa 6-
10 lat 

www.facebook.com/13OGZSkrzatyzKrainy
Pomaranczy 

5.  12 OWDH 
„Szarpie Ventus” 

Kacper 
Kuniec 

507-393-724 Osiedle 
Mleczne(SP 29) 

www.szarpieventus.wordpress.com 

6.  9 OGZ „Dzielne 
Świetliki” 

Joanna 
Bieńkowska 

694-389-152 Jaroty (SP 32) 
Grupa wiekowa 

 6-10 lat 

www.dzielneswietliki.wordpress.com 

7.  9 ODH  
„ Flava Nigra” 

Agnieszka 
Hincmann 

502-242-340 Jaroty 
(SP 34) 

 
www.flavanigra.wordpress.com/ 

8.  28 OGZ 
„Dudki 

Elemudki” 

Kamila 
Brzozowska 

515-578-165 Pojezierze 
(SP3) 

Grupa wiekowa 
 6-10 lat 

 
www.dudkielemudki28.wordpress.com 

9.  82 OODH Michał 
Pietrzyk 

518-798-660  www.facebook.com/82OODH 

 
FORMALNOŚCI: 

 Obóz, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie zgłoszony w kuratorium.  
Na ok. 20 dni przed obozem będzie można zobaczyć, na stronie internetowej dotyczącej 
wypoczynku dzieci i młodzieży, zgłoszenie naszego obozu.  

 Baza obozowa przed rozpoczęciem sezonu letniego zostanie odebrana przez straż pożarną oraz 
sanepid i policję.  

 Osoby, które potrzebują Faktury VAT ,w celu jej wystawienia, muszą zgłosić się do Komendy Hufca 
Rodło w terminie  do 7 dni od dokonania wpłaty. 

 
KONTAKT DO ORGANIZATORÓW: 

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości proszę: 
 kontaktować się z drużynowymi poszczególnych jednostek, telefony zostały podane powyżej, 
 lub udać się do siedziby Hufca Rodło w Olsztynie: 

 hufiec „ Rodło” Olsztyn (ul. Kopernika 45; III Piętro)  10-512 Olsztyn, 
 Czynne: poniedziałek (15:00-17:30), środa (15:00-17:30) i czwartek (11:30-15:30) 

 lub kontaktować się mailowo: e-mail: letni.oboz.harcerski@gmail.com 
 
Ze względu na różnice wiekowe, zainteresowania, możliwości kondycyjne czy specyfikę drużyny 

poszczególne jednostki będą miały plan dopasowany do swoich potrzeb i zainteresowań. Dlatego w razie 
wszelkich pytań lub wątpliwości najlepiej kontaktować się z drużynowym danej jednostki. 
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