
                                                                                   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 
Mazury mega integracyjne w 1 dzień… 

 

W ramach programu jednodniowego, proponujemy zabawę największymi atrakcjami realizowanymi podczas 

bardzo intensywnych zajęć w dwóch blokach programowych.   

Czas trwania zajęć ok. 7h. W trakcie zajęć przewidziany jest obiad. 

 

6.00    Wyjazd spod szkoły, przejazd do Lidzbarka Welskiego ( ok 4 h) 

Przykładowe elementy programu jednodniowego: 

• Pakiet gier i zabaw integracyjnych skrzynki, biegi w workach, hydraulik, przeciąganie 

liny, wyścigi z piłkami 

• Quad przejażdżki quadem po specjalnym torze w asyście instruktora 

• Segway nauka jazdy dwukołowcem po torze z przeszkodami 

• Zorbing zabawa wewnątrz gigantycznej dmuchanej kuli 

• Strzelnica łucznicza podstawy łucznictwa na specjalistycznym torze 

• Strzelnica- wiatrówki nauka koncentracji na profesjonalnej strzelnicy 

• Gry sportowo-rekreacyjne Mega Twister, Mega Jenga, mecz dużych piłkarzyków 

20.00-21.00   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. 

- obiad (zupa, drugie danie, napój)  
 

Cena: 180 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
      

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  80zł/os.   

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE: 
 

Ośrodek usytuowany jest na skraju miasteczka Lidzbark (Welski), w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-

mazurskiego. Zajmujący 3,5 ha obiekt położony jest częściowo w lesie na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego. Ośrodek jest 

jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Wyposażony w najnowocześniejszą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.  

Aktywnie – kilkadziesiąt aktywności w jednym miejscu, najnowocześniejsza infrastruktura,  

Kreatywnie – nowoczesne sale zajęciowe, programy pobytu rozwijające wyobraźnię  

Bezpiecznie – ogrodzony, strzeżony teren, dedykowany wyłącznie dzieciom.  

 

 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


Bezpieczeństwo  

Ośrodek, w którym wypoczywają dzieci jest ogrodzony, oświetlony i strzeżony. Zamknięty dla osób postronnych. W obiekcie 

wypoczywają wyłącznie grupy dzieci. Do realizacji programu używamy najwyższej jakości sprzętu sportowo – rekreacyjnego. 

Wszystkie boiska oraz wyposażenie podlegają regularnym przeglądom wykonywanym przez wyspecjalizowane firmy.  

Personel realizujący zajęcia posiada odpowiednie przeszkolenie i zaświadczenia potwierdzające umiejętności.  

 

Wyżywienie  

Obiad serwowany jest w formie bufetu. Menu przystosowane jest do upodobań dzieci. Stoliki w jadalni są ośmioosobowe, 

oznaczone nazwami szkół, dla których są przygotowane. Diety. Dla osób, które wymagają specjalnego żywienia, przygotowujemy 

posiłki według diety bezmlecznej, bezglutenowej, wegetariańskiej i wegańskiej. Wszelkie inne diety rozpatrujemy indywidualnie, 

po konsultacji. Uprzejmie informujemy, iż przygotowujemy potrawy właściwe dla danej diety, ale nie pilnujemy jej przestrzegania 

przez uczestnika wycieczki. Dopilnowanie przestrzegania diety prosimy uzgodnić z opiekunem klasy. 

 

Opieka nad dziećmi i realizacja zajęć  

Podczas całego pobytu dzieci pozostają pod bezpośrednią opieką swoich nauczycieli. Osoby realizujące zajęcia odpowiedzialne są 

za ich bezpieczne przeprowadzenie. Nie przejmują opieki wychowawczej nad uczestnikami zajęć, nie opiekują się także dziećmi 

czekającymi na swoją kolej. Ponieważ nie znamy dzieci, Wychowawcy są obecni podczas realizacji wszystkich zajęć.  

W przypadku niedostosowania się grupy do zaleceń animatora lub też braku bezpośredniego opiekuna grupy, animator może nie 

rozpocząć zajęcia lub przerwać już trwające. Ze względu na bezpieczeństwo i konieczność koncentracji podczas zajęć, prosimy 

dzieci o niekorzystanie z telefonów komórkowych. Brzydka pogoda nie jest przeszkodą do realizacji zajęć.  

W przypadku, gdy pogoda nie będzie dopisywać, uprzejmie informujemy, iż dużą ilość atrakcji możemy zrealizować w salach lub 

pod zadaszeniem. Część atrakcji natomiast, odbywa się tylko na powietrzu, np. quady, ścianka wspinaczkowa. W przypadku 

przelotnych opadów lub mżawki staramy się realizować zajęcia zgodnie z planem. W związku z tym prosimy, aby dzieci 

przyjeżdżające na zieloną szkołę pamiętały o spakowaniu kurtki przeciwdeszczowej i nieprzemakalnych butów. Przerwanie zajęć 

następuje tylko w skrajnych przypadkach. Wówczas przygotowujemy dla Państwa zajęcia zastępcze. Unikamy sytuacji, w których 

zajęcia są przerywane, ponieważ nadrobienie zajęć aktywnych prowadzonych na powietrzu jest później bardzo trudne.  

 

Dodatkowe udogodnienia i atrakcje  

Kawiarenka. Znajduje się w centralnym punkcie ośrodka. Można w niej kupić pamiątki, słodycze, zdrowe przekąski, owoce, lody, 

napoje 

 

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/

