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Bełchatów - “PGE GIGANTY MOCY”  

 

ZE WZGLĘDU NA OLBRZYMIE ZAINTERESOWANIE  OFERTĄ 
KONIECZNOŚĆ REZERWACJI  TERMINU Z DUŻYM WYPRZEDZENIEM! 

 

Jak powstaje prąd elektryczny? Kim jest Rodzina Gigusiów Brunatnych i dlaczego las tropikalny jest niezbędny do tego, by 
powstał węgiel brunatny? Edukacyjna ekspozycja PGE Giganty Mocy w sposób interaktywny prezentuje proces 
wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego, wydobywanego i przetwarzanego przez 
bełchatowskie giganty mocy, tj. kopalnię węgla brunatnego i elektrownię konwencjonalną. Multimedialna ekspozycja 
skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, studentów oraz rodzin z dziećmi. Ideą ekspozycji 
jest ukazanie naukowego, przyrodniczego i technicznego aspektu powstawania i wydobywania węgla brunatnego oraz 
przetwarzania go w energię elektryczną. 
 
Odwiedzający ekspozycję przeprowadzają doświadczenia z zakresu fizyki i zjawisk elektryczności. Spacerują po dnie 
morza i odwiedzają las tropikalny, dowiadując się przy tym o poszczególnych fazach formowania się złóż węgla 
brunatnego. Najaktywniejsi odwiedzający eksperymentują w generatorze odpowiedzialnym za wytwarzanie prądu oraz 
podziwiają szczątki mamuta, żyjącego niegdyś na obszarze dzisiejszej odkrywki węgla brunatnego w Bełchatowie. Ponadto 
ekspozycja PGE Giganty Mocy w sposób interaktywny ukazuje dzieje powstania bełchatowskiej kopalni i elektrowni oraz 
najnowszą historię Bełchatowa, ukazaną w kontekście działalności bełchatowskiego zagłębia górniczo-energetycznego. 
 
INTERAKTYWNE ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI PGE GIGANTY MOCY 
Wystawa PGE Giganty Mocy stanowi jedną z największych atrakcji województwa łódzkiego. Ekspozycja w nowoczesny  
i interaktywny sposób prezentuje, pozornie trudną, tematykę dziedzin naukowych tj. nauki przyrodnicze: geologia, paleontologia  
i geografia. Przedstawia również techniczne aspekty procesu wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego, 
stanowiącego przedmiot codziennej działalności bełchatowskiej kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Taki nowoczesny przekaz 
wiedzy przy wykorzystaniu interaktywnych metod nauczania zapewnia efektywną edukację i atrakcyjną formę spędzania czasu. 

 
WARSZTATY EDUKACYJNE   
Oferowane przez nas warsztaty edukacyjne stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy zdobywanej w szkole. Dopasowane są one do 
potrzeb dzieci w różnych grupach wiekowych. Nasi edukatorzy przy pomocy aktywnych metod nauczania, rozbudzają ciekawość  
i zainteresowanie prezentowanym tematem, udowadniając tym samym, że nauka wcale nie musi być nudna. Dzieci uczą się współpracy 
ale i współzawodnictwa, rozwijają zmysł dotyku i wyobraźnię tworząc prace plastyczne. Oswajają się z trudnym naukowym 
słownictwem. Naszym celem jest nauka przez zabawę. Czas – 1,5 h  

 
PROJEKCJA BAJEK – PRZYGODY KROPELKI 
Bajki te nie tylko bawią dzieci, ale też uczą, w przystępny sposób przekazując podstawową wiedzę z zakresu przyrody. Dzieci 
dowiedzą się, czym jest para wodna, lód, śnieg oraz poznają drogę kropli wody od deszczowej chmury do domowego kranu. Stany 
skupienia wody przestaną być tajemnicą dzięki obrazowym przykładom, a sympatyczna kropelka stanie się przewodnikiem w świecie 
skomplikowanych zjawisk fizycznych.  

 
+ ew. PUNKT WIDOKOWY W ŻŁOBNICY (wycieczka wydłuża się o ok 1-1,5 h)  
Widok na rozległy teren kopalni odkrywkowej z koparkami nakładowymi, węglowymi, zwałowarkami i dziesiątkami kilometrów 
przenośników. 

 
UWAGA - GRUPY AUTOKAROWE DZIELONE SĄ NA 3 PODGRUPY, KTÓRE ROTACYJNIE  REALIZUJĄ  

CAŁY PROGRAM. 
 

PROGRAM RAMOWY: 
7.30   Wyjazd 
Ok. 10.30 -11.00  przyjazd do Bełchatowa 
Ok. 11.00-15.30  Pobyt w PGE Giganty Mocy (zwiedzanie, warsztaty, film)  

Ok. 15.30-16.30  *możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 25zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 20 zł/os 
(drugie danie, napój) lub 15 zł/os (pół pizzy, picie) 

*Ok. 17.30 – 18.30  Punkt widokowy w Żłobnicy* 
Ok.   19.30 – 20.30  Powrót  - UWAGA! realizacja punktu widokowego w Żłobnicy powoduje powrót ok                   

godzinę później. 
 



Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- VAT  
- 3 miejsca gratis dla nauczycieli 
 

  Cena: 85 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
    100 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
    115 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących  

+dodatkowo: bilety wstępu (zwiedzanie, warsztaty, film), przewodnik miejscowy: 25 zł/os. 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

*możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 25zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 20 zł/os (drugie danie, napój)   

lub 15 zł/os (pół pizzy, picie) 

 
Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP 

 
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 50zł/os.          
 
Ze względu na szczyt sezonu wycieczek szkolnych w miesiącach maj-czerwiec sugerujemy dokonanie rez. wstępnej na 
czas zebrania zaliczek! 
 
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.  

 
 

 
Warsztaty dla klas  IV-VI 
Termin warsztatów: Środa- Czwartek 
 
DWA BIEGUNY  
Czym jest magnes i do czego wykorzystać siłę przyciągania? Jaka jest różnica między magnesem a elektromagnesem? Czy 
można zobaczyć pole magnetyczne? 
Na naszych zajęciach, nie tylko odpowiemy na powyższe pytanie, ale będziemy też poznawać właściwości magnesów oraz 
ich oddziaływanie, a także wspólnie doświadczać i eksperymentować, budując proste kompasy, wyjaśniając zasady ich 
działania i wykonując doświadczenia z użyciem opiłków żelaza. Uczestnicy zajęć poznają różnicę pomiędzy grawitacją  
i magnetyzmem, a ponadto odpowiemy im na pytanie, czy w Elektrowni Bełchatów wykorzystuje się magnesy do 
produkcji prądu elektrycznego. Na koniec warsztatów każdy z uczestników wykona pamiątkowy magnes na lodówkę. 
 
MIKROSKOP BEZ TAJEMNIC  
Czy wiecie co wspólnego ma głowica rewolwerowa z mikroskopem?  A może ciekawi Was jak wygląda kłujka komara lub 
noga pająka? Zapraszamy na warsztaty podczas, których weźmiemy pod lupę wiele przyrodniczych okazów, a Wy 
"strzelając" odgadniecie, do którego z żyjątek lub której z roślin należy obserwowany preparat.  
Podczas naszych zajęć uczniowie poznają budowę i działanie mikroskopu biologicznego. Zdobyte 
umiejętności wykorzystają w praktyce, przeprowadzając przyrodnicze obserwacje mikroskopowe. Na  zajęciach młodzież 
nauczy się również zasad oraz samodzielnego przygotowania prostych preparatów mikroskopowych.  

 
 
 
 

 
 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


 
Warsztaty dla VII i VIII kl 
Termin warsztatów: Piątek 
 
WARSZTAT POD NAPIĘCIEM  
Co stawia opór, a co powoduje napięcie? Czym właściwie jest prąd i jego natężenie?  
Na naszych zajęciach odpowiemy Wam na te i wiele innych elektryzujących pytań. Podczas warsztatów:  

✔ poznacie aparaturę pomiarową i nauczycie się korzystać z multimetru, 

✔ dowiecie się czym są rezystory, jakie są podstawy ich oznaczeń, 

✔ nauczymy Was jak w praktyce używać rezystorów w obwodach elektrycznych, 

✔ zbadamy działanie elementów elektronicznych takich jak diody czy kondensatory, 

✔ sprawdzimy doświadczalnie prawo Ohma i nauczymy się korzystać z płytki stykowej. 
Wszystkie omawiane elementy elektroniczne wykorzystamy w praktyce, a na zakończenie zajęć wykonamy pamiątkowe 
pinsy, które zabierzecie ze sobą do domu.  
 
 
MIKROŚWIAT W MAKROSKALI  
Na warsztatach „Mikroświat w makroskali” młodzież pozna parametry i funkcje cyfrowych kamer mikroskopowych oraz 
ich oprogramowanie. Uczniowie dowiedzą się jak efektywnie pracować z kamerą mikroskopową. Nauczą się wykorzystać 
oprogramowanie do przygotowania magicznych zdjęć i filmów tego, co niewidoczne gołym okiem.  
Uczestnikom zajęć odświeżymy ponadto wiedzę na temat budowy mikroskopu 
biologicznego i przeprowadzania obserwacji przy jego wykorzystaniu. A na zakończenie warsztatów uczniowie 
samodzielnie wykonają preparaty mikroskopowe. 

 
 

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/

