
                                                                                   K. Orłowski, V. Wojeńska 

05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND 

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 
Sandomierz/ Lublin – survivalowo i sportowo... 

PROGRAM SUGEROWANY DLA KLAS 6-8 SP 

Dzień 1 
7.00  Wyjazd spod szkoły, po drodze zwiedzanie Sandomierza: Stare Miasto, wejście do trasy podziemnej i  

 zbrojowni, spacer do wąwozu Królowej Jadwigi. Rejs statkiem po Wiśle.  
 LUB   
 Przejazd do centrum Lublina, zwiedzanie Starego Miasta i Wzgórza Zamkowego (dziedziniec) 

 + wizyta w Podziemnej trasie turystycznej - zwiedzanie połączone jest z inscenizacją.  
 W poniedziałki trasa wzbogacona o wizytę Dziada Lubelskiego.    
 Przejazd na zakwaterowanie w okolice Ulanowa / Biłgoraja.  
 Kolacja na ciepło.  
 Podchody plenerowe lub na terenie ośrodka.  (dla dzieci powyżej 10 roku życia    

 możliwa wersja hard).  UWAGA: zabieramy własne latarki!   
 Nocleg. 
 

Dzień 2  
 Śniadanie.   
 Zajęcia z instruktorami (obowiązek posiadania ubrań na zmianę, ręcznika i wiązanych butów!) 

 Marsz survivalowy – specyficzna forma marszu, w której uczestnicy zmierzą się z wieloma trudnymi zadaniami.  

 Uczestnicy będą musieli się wykazać pomysłowością, sprytem, wytrzymałością fizyczną. Podczas tego biegu uczestnicy  
 muszą posiadać odpowiedni strój terenowy. Przykładowe zadania, które czekają na uczestników i są dostosowane do  
 warunków pogodowych:  

• przeprawy przez teren bagienny  
• budowa mostów linowych  
• budowa tratwy  
• wspinaczka na linie  
• strzelanie z łuku  
• zadania logiczne  
• rozpalanie ognia bez zapałek  
• i wiele innych  

 

 Obiad. 
 Zajęcia integracyjne (pakiet dwóch zajęć): 
 Eliminator - Zawodnik aby uchronić się przed strzałą Zeusa musi skakać po sześciu wystających podporach. Jeśli lubisz   

 adrenalinę i masz w sobie ducha rywalizacji ta konkurencja jest dla Ciebie. Na poduszce o wymiarach 10 m x 10 m znajduje się  
 6 stanowisk dla zawodników. Specjalnie sterowana strzała Zeusa będzie starała się zepchnąć Ciebie na pomarańczowa strefę   
 pokonanych. Musisz wykazać się refleksem, gdyż strzała obraca się w obu kierunkach z różną prędkością. Wygrywa zawodnik,   
 który najdłużej utrzyma się na swoim podium. Opcjonalnie może startować 2 zawodników ustawionych naprzeciwko siebie. Po   
 przeskoczeniu strzały należy dobiec do kolejnego podium. Prędkość strzały dostosowujemy do możliwości uczestników. 

 Żyroskop - Cywilna wersja trenażera lotniczego używanego w wojsku, lotnictwie i astronautyce, pozwalająca doświadczyć  

 wrażeń, jakie towarzyszą podczas lotu. W pewnym momencie nie wiemy gdzie jest góra a gdzie dół. Możemy uzyskać    
 przeciążenia do 3G. 
 Powrót do hotelu na kolacje na ciepło i nocleg. 
 *Możliwość zorganizowania dyskoteki. 
 

Dzień 3 
 Śniadanie. 
 Zajęcia z instruktorami.   

 ENIGMA     

 Zespół szturmowy „AGENTX” to grupa starannie wyselekcjonowanych ludzi, stanowiących razem zgrany zespół.    
 Realizacja postawionego celu wymaga od członków zespołu podziału zadań, odpowiedzialność za powierzony do    
 realizacji „fragment układanki” oraz konsekwencji w działaniu. Ludzie ci są specjalistami w swoich dziedzinach, jednak   
 mają świadomość odpowiedzialności za pozostałych członków zespołu, po to, aby w razie kontuzji lub braku możliwości   
 realizowania zadania przez członka zespołu, np. postrzał, kolega mógł przejąć jego funkcje. Poniżej przedstawiamy kilka   
 przykładowych zadań 
  



• ewakuacja przyjaciela.  

• równoważnia - zadanie z pozoru łatwe, ale wymagające od uczestników ogromnej precyzji i koncentracji.  

• rurociąg - zadaniem zespołu jest zamkniecie obiegu pewnego rurociągu  

• balance - kolejne wyzwanie stanowi ustawienie specjalnej wagi w ściśle określonej pozycji  

• i inne nietypowe zadania  
   
 

Obiad. 
 Wyjazd z ośrodka.  
18.30-19.30 Powrót pod szkołę. 

 
KOLEJNOŚĆ  MOŻE ULEC ZMIANIE 

 
UWAGA: WIĘKSZOŚĆ ZAJĘĆ SPORTOWYCH WYMAGA PRZEMIESZCZANIA SIĘ GRUP W 

PLENERZE. WYMAGANA OBECNOŚĆ KADRY NAUCZYCIELSKIEJ. 

 
Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, 
uchylnymi siedzeniami 
- zakwaterowanie w hotelu, pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami lub studio 
- wyżywienie zgodnie z programem 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- ubezpieczenie NW  5000 zł  
- VAT 
- grupy 30 os. - 2 miejsca gratis dla nauczycieli, od  30 do 45 os. – 3 miejsca gratis dla nauczycieli 
 

  Cena: 400 zł/min. 40 os. - max. 45 os.  płacących 
  Cena: 430 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
  Cena: 470 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo  bilety wstępu/zajęcia survivalu od 90 do 100 zł/os. 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).  

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem  
w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie). 

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 0 22 716 71 11  
lub 0 22 716 71 17  lub mail viola@wordtravel.com.pl 

Zaliczka konieczna do podpisania umowy:  100 zł/os  

Ze względu na szczyt sezonu wycieczek szkolnych w miesiącach maj-czerwiec sugerujemy dokonanie rez. wstępnej.  

Termin, który Państwa interesuje, potwierdzamy po sprawdzeniu dostępności wolnych miejsc w hotelu. Dokonujemy 
rezerwacji wstępnej na czas zebrania zaliczek przez nauczyciela (najczęściej nie dłużej niż 4 tyg.). 

Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. 
dieta bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy modyfikację menu w podobnym budżecie.  

SURVIVAL - W cenę wliczono przygotowanie i realizację wybranego pakietu, profesjonalną obsługę (wykwalifikowaną kadrę, atestowany 

sprzęt), niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć i bezpieczeństwa podczas ich organizacji, dojazd instruktorów. Firma organizująca 

zajęcia rekreacyjno-sportowo-survivalowe bierze pełną odpowiedzialność za uczestników podczas prowadzonych zajęć, i zobowiązuje się do 

zapewnienia  pełnego bezpieczeństwa uczestnikom w czasie realizacji zajęć survivalowych. Opiekunowie i pilot grupy zobowiązują się 

uczestniczyć w zajęciach w celu zapewnienia  opieki pedagogicznej nad uczestnikami zajęć. 

 

 
 

 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


 
 

WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce szkolnej dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę musi 
mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela 
ustawowego małoletniego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie 
podpisu przez przedstawiciela ustawowego małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub zawierać się w oddzielnym 
oświadczeniu.  

Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, 
postanowieniami Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi przez 
Organizatora. Uczestnik imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio od 
Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki znajdują 
się także na stronie internetowej Organizatora www.word.travel.pl  

Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat 
urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach 
morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni przed 
datą wyjazdu i nie więcej niż o 8% wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny. 

Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi 
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez małoletniego. 

Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez 
pełnomocnika, listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl 

W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator ma 
prawo zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz 
Klienta. 

Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które wyglądają 
następująco: 
- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki, 
- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki, 
- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki, 
- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki. 

 Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu wycieczki, 
z której Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych  
w indywidualnym przypadku okaże się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami 
poniesionymi przez Organizatora, Organizator w terminie 21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu różnicy. 
Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy lub na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. 
W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy turystycznej przekroczą wpłaconą przez Klienta zaliczkę, 
Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części poniesionych przez Organizatora kosztów. 
 
       

http://www.word.travel.pl/

