
                                                                                    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 

Konin - Centrum Edukacji i Rozrywki Mikroskala  
sugerowany wiek – 4,5 kl SP  

 
Godz. 6.30  Wyjazd spod szkoły, przejazd do Konina  
Ok. 10.30-14.00 Pobyt w Centrum Edukacji i Rozrywki Mikroskala 

Centrum Edukacji i Rozrywki Mikroskala. Jest to atrakcja turystyczna nie mająca swojego 
odpowiednika w Europie. Niezwykłość naszego miejsca polega na wystawie makiet 
przedstawiających rożne WYDARZENIA a nie tylko budynki jak to ma miejsce w licznych 
Parkach miniatur. Tematyka makiet obejmuje historię, zjawiska przyrodnicze oraz makiety 
filmowe dla dzieci i młodzieży. Atrakcyjność naszego miejsca zwiększają interaktywne 
makiety kolejowe oraz kulkowe tsunami z dziesięcioma tysiącami kulek szklanych 
uruchamianych i sterowanych przez dzieci. Obiekt i wystawa spełnia wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa. 
 

W ramach pobytu proponujemy : 
– zwiedzanie parku z przewodnikiem 
- poznanie technik modelarskich  
– zabawa przy kulkowym tsunami 
– mini dyskoteka przy kolorowych światłach, dymach i bańkach mydlanych 
– wycinanie na ploterze termicznym figurek styropianowych 
– korzystanie z gier manualnych oraz zabawek konstrukcyjnych 
– przebieranie się w stroje będące na wyposażeniu parku oraz robienie zdjęć pamiątkowych na 
naszej ściance gwiazd 

+ wybrane warsztaty np.  
1. Polegające na sklejaniu dowolnych figurek mając do dyspozycji po 30 szt. .Sześcianów  
z drewna. Najczęściej wybieraną figurką jest Steve– bohater znanej gry Minecraft. Inną opcją 
jest składanie prostych modeli z kartonu lub klocków konstrukcyjnych. Wykonane prace dzieci 
zabierają ze sobą. Czas trwania ok. 30-40 
2. Zajęcia tematyczne z wykorzystaniem SUPER konstrukcyjnych Klocków Meli.  
Czas trwania ok. 30-40 min. Dodatkowo każdy z uczestników po odbyciu warsztatów 
otrzymuje paczuszkę klocków (40 szt.). Tematyka do wyboru 
a)  Odnawialne źródła energii  b) Przekroje brył i pojęcie skali. 
3. Warsztaty z długopisami i drukarką 3D– obserwowanie pracy drukarki 3d i procesu 
tworzenia modelu – własnoręczne stworzenie własnego modelu przy użyciu 
niskotemperaturowych długopisów 3d przez każdego z uczestników - na koniec zajęć dzieci 
otrzymują stworzone przez siebie prace. Czas trwania ok. 35-40min. 
 

+ Kino 6 D  do wyboru od 6 do 8 filmów w zależności od wieku i preferencji grupy. 
Czas trwania ok 30 min. 
+ Kapsuła 6 D – krótka przejażdżka  w wirtualnym świecie. Czas trwania ok. 5 min. 

14.30-15.30 *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. 16.00  Wyjazd 

Ok. 19.30-20.30  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 

  



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

       130 zł/min 30 os. - max. 34 os. płacących 
+dodatkowo bilety wstępu na atrakcje zg. z programem, przewodnik miejscowy: 50 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 

*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) 

 

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. 

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.  

 

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/

