
                                                                                   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 
Góry Świętokrzyskie literacko i sportowo... 

 Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz  „Sienkiewiczówka”… 

 
 

6.30   Wyjazd spod szkoły.   Przejazd do Oblęgorka. 
Zwiedzanie Muzeum Sienkiewicza połączone z lekcją (jeden z tematów do wyboru): 

  1.Afrykańska podróż Henryka Sienkiewicza a powieść W pustyni i w puszczy 
- na tej lekcji przedstawimy Henryka Sienkiewicza jako wielkiego podróżnika, a przede wszystkim poznamy 
szczegóły podróży do Afryki, jako tej najbardziej niebezpiecznej i fascynującej. W trakcie spotkania, na tablicy 
multimedialnej zaprezentujemy zachowane po podróży fotografie, pamiątki, trofea myśliwskie oraz przeczytamy 
najciekawsze fragmenty z listów pisanych do rodziny i przyjaciół. Ponadto dowiemy się, w jakim stopniu wyprawa 
na Czarny Ląd przyczyniła się do powstania powieści W pustyni i w puszczy. 

  lub 
  2.Krzyżacy - jubileuszowa powieść Henryka Sienkiewicza 

- zajęcia dotyczą genezy powstania powieści, ukończonej w roku 1900, czyli w roku jubileuszowym. Oprócz 
ciekawostek, dużą część spotkania poświęcimy wybranym zagadnieniom historii Polski - z czasów Władysława 
Jagiełły, m.in. konfliktom z Zakonem Krzyżackim, bitwie pod Grunwaldem itp. Prezentacja multimedialna pozwoli 
nam na odtworzenie fragmentów filmowych, co daje możliwość bliższego poznania problematyki książki. 

  

Wizyta w pobliskiej „Sienkiewiczówce” (grupa autokarowa dzieli się na pół i wymiennie. 
 program jest realizowany gra terenowa – park linowy)  

„Pobyt w naszej Krainie zapewni wszystkim niezapomniane wrażenia, dużo ruchu na świeżym powietrzu oraz 
zdobywanie nowych doświadczeń. By przybliżyć wszystkim otoczenie powieści przygotowaliśmy zespołową grę 
terenową na podstawie przygód Stasia i Nel. 
W środowisku poszukiwaczy skarbów od dawna można usłyszeć pogłoski o tym, że znany polski pisarz Henryk 
Sienkiewicz podczas swojej podróży do Afryki usłyszał o skarbie Mahdiego ukrytym prawdopodobnie gdzieś  
w Afryce. Czterej wędrowcy wyruszyli do Afryki by odnaleźć skarb. Przemierzyli trasę od Port – Said do Mombasy  
ale nic nie znaleźli. Przybyli więc do Oblęgorka, żeby tu szukać pomocników do odbycia kolejnej wyprawy tropami 
Stasia i Nel.  To będzie sprawdzian, kto mógłby pojechać do Afryki i szukać skarbów. 
„Tropami Stasia i Nel” to gra wymagająca rozwiązywania zagadek i przezwyciężania trudności. Odbywa się na na 
przygotowanym terenie pustyni i puszczy, domku na drzewie, szałasach oraz chatach. Wzbogacona została między 
innymi tworzeniem układów rytmicznych na instrumentach i możliwości samodzielnego budowania szałasów  
z przygotowanych elementów. To  również aktywna forma edukacji rozwijająca koncentrację, 
spostrzegawczość, pamięć słuchową i wzrokową. Gra pomoże również utrwalić znajomość powieści. 

       

         Posiłek  w cenie – ognisko z kiełbaskami, pieczywo, keczup, picie 
           
           UWAGA  - KONIECZNOŚĆ ZEBRANIA PODPISÓW OD RODZICÓW POD OŚWIADCZENIEM:  

         www.oblegorek.pl/images/regulaminy/OWIADCZENIE.pdf 

         Park linowy oferuje 5 tras ze zróżnicowanym poziomem trudności: (w cenie 2 trasy do wyboru) 
• trasa dla dzieci, 
• 2 trasy klasyczne, 
• 2 trasy tyrolkowe 
Na całość parku składa się 61 platform, w tym platformy widokowe. By zapewnić maksymalne bezpieczeństwo 
zastosowany został system asekuracji ciągłej polegającej na tym, iż uczestnik pozostaje wpięty w linę asekuracyjną 
od początku do końca każdej z tras, nie występuje moment przepięcia z jednej liny w drugą, dlatego niemożliwym 
jest przypadkowe wypięcie się z asekuracji. System asekuracji ciągłej jest jednym z najbezpieczniejszych na rynku. 

Ok. 16.00        Wyjazd 

19.00-20.00  Powrót pod szkołę 
 
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 

 

http://polki.pl/rodzina/dziecko,jak-rozwijac-pamiec-dziecka,10345300,artykul.html


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

+dodatkowo: bilety wstępu, warsztaty, gra terenowa, ognisko z kiełbaskami, przewodnik miejscowy: 60 zł/os. 
 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU  POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

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

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

 
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. 

 

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. 

 

 

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

