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

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 
Mazury integracyjnie…super hit na wrzesień - 3 DNI!!! 

(rabat 60 zł/os!!!) 
 

Ośrodek Wypoczynkowy położony  jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. 

Ośrodek usytuowany jest w lesie, na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, nad jeziorem  (50 metrów). 

Posiada ok. 500 miejsc noclegowych o zróżnicowanym charakterze zakwaterowania w 4 budynkach hotelowych  

(pokoje wieloosobowe w formie studia z łazienkami)  

 Na obszarze 3,5 ha znajduje się wyjątkowo bogata infrastruktura sportowo - rekreacyjna, nowoczesne boiska, 

sale zajęciowe dla dzieci. Nasza okolica pozwala na aktywne spędzanie czasu nad wodą oraz w lesie na trasach 

pieszych i rowerowych.  Teren Ośrodka jest ogrodzony i oświetlony, w nocy strzeżony. 

Ośrodek funkcjonuje od 1 kwietnia do 31 października każdego roku. 

 

Program „Aktywny Wrzesień”  obejmuje wszystkie najlepsze elementy naszych programów.  

Dodatkowo wzbogacony jest o super aktywne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu integracyjno - 

sportowego. Podczas wypoczynku uczestnicy przeżyją mnóstwo przygód i emocji związanych z 

niecodziennymi sportami. 

Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników. Do realizacji zajęć używamy własnego, 

atestowanego sprzętu, który obsługiwany jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorską. 

Program realizujemy podczas trzydniowych  bloków zajęciowych.  

 

Przykładowe elementy programu aktywnego: 

• quady - jazda po torze, pojazdami przystosowanymi dla dzieci (b. mała prędkość) 

• ścianka wspinaczkowa 

• segway 

• zorbing 

• strzelnica 

• gry i zabawy integrujące grupę (hydraulik, bieg w workach, przeciąganie liny, bieg więźniów, potrójne 

spodnie i wiele innych) 

• budowanie tratwy 

• mega twister 

• duże piłkarzyki 

• szkolenie z Nordic Walking 

• gry i zabawy sportowe 

• bieg patrolowy wokół Jeziora Lidzbarskiego 

• wyprawy piesze po Parku Krajobrazowym 

 

 

 

 

UWAGA: WIĘKSZOŚĆ ZAJĘĆ SPORTOWYCH WYMAGA PRZEMIESZCZANIA SIĘ GRUP  NA  

TERNIE OŚRODKA. WYMAGANA OBECNOŚĆ KADRY NAUCZYCIELSKIEJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Świadczenia: 

- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, 

uchylnymi siedzeniami 

- zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami lub studio (standard kolonijny)  

- wyżywienie:  3 posiłki dziennie ( jeśli pierwszego dnia zaczynamy świadczenia żywieniowe  kolacją, 

ostatniego dnia  kończymy obiadem) 

-korzystanie z infrastruktury ośrodka  

- 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 

- pakiet zajęć sportowych i integracyjnych z instruktorami 
 

 

Cena: 460 zł/os /min. 40 os. - max. 45 os.  płacących 

(uwaga - taki sam program w maju i czerwcu kosztuje 520 zł/os ) 

 

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. 

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. 

 
 

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. 

 

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://www.word.travel.pl/


 

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. 

 


