
                                                                                   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 

Orońsko- Szydłowiec 
 

7.00   wyjazd spod szkoły 

Ok. 9.30   Przyjazd do Orońska  

  Pobyt w Centrum Rzeźby Polskiej (w zależności od rodzaju zajęć: 2,5-3 godz.)  

  Orońska gra terenowa 
Na terenie niemal 13 ha parku Centrum Rzeźby Polskiej organizujemy edukacyjne gry terenowe. Jest.to bieg  

w kilkuosobowych grupach pod nadzorem opiekunów. Zadaniem każdego zespołu jest rozwiązanie hasła  

i wykonanie zadań umieszczonych na trasie. Uczestnicy otrzymują mapy oraz materiały niezbędne do zrealizowania 

poleceń zapisanych na kartach zadań. Podczas gry terenowej młodzież poznaje przyrodę i historię dawnego Pałacu 

Józefa Brandta oraz współczesną działalność artystyczną placówki. Taka formuła zajęć edukacyjnych pozwala na 

realizację wielu interdyscyplinarnych programów nauczania z zakresu historii, historii sztuki, plastyki, biologii oraz  

języka polskiego. Scenariusze gier mogą poruszać wątki przyrodnicze lub historyczne i artystyczne.                              

+ do wyboru jedna lekcja: 

  Pałac pełen tajemnic 
– oprowadzanie po dawnej posiadłości znanego malarza Józefa  Brandta, odkrywanie tajemnic pałacu, poznawanie 

obyczajów XIX wiecznych, praca warsztatowa z zeszytem ćwiczeń – gry i zagadki 

Metody: udostępnianie sztuki, aktywne słuchanie, utrwalanie teorii poprzez zabawę z materiałami dydaktycznymi 

  Ćwierkające ogrody 
- interdyscyplinarna lekcja terenowa łącząca zajęcia przyrodnicze z elementami historii sztuki, zapoznanie  

z przyrodą XIX wiecznego ogrodu i eksponatami parku rzeźby 

Metoda: spacer, ćwiczenia aktywizujące wyobraźnię, obserwacja przyrody, ostępnianie sztuki, zabawy terenowe 

  Laboratorium koloru 
– poznawanie “malarskiej” przeszłości Orońska, eksperymentowanie w technice akwareli, nauka o kolorze  

i doświadczenia o mieszaniu barw. Metody: pogadanka, oprowadzanie, praca warsztatowa 

  Kraj-Obraz 
- zapoznanie z postaciami znanych malarzy związanych z Orońskiem i Radomiem, malowanie na sztalugach  

lub mini-plener malarski. Metody: pogadanka, prezentacja, praca warsztatowa w plenerze 

  Rzeźba w ruchu 
- nauka o tradycyjnych materiałach rzeźbiarskich, omawianie eksponatów parkowych, tworzenie własnych rzeźb 

kinetycznych z materiałów recyklingowych. Metody: prezentacja sztuki, aktywne słuchanie, praca warsztatowa 

  Podwodny świat 
 - zapoznanie z tematyką rzeźb land-artowych, rzeźbienie w kolorowej masie, wykonywanie pracy “podwodny świat” 

Metody: prezentacja sztuki, aktywne słuchanie, doświadczanie świata przyrody, praca warsztatowa 

  Kim był pierwszy artysta? 
- przedstawienie krótkiej historii sztuki w formie teatrzyku kimshibai; tworzenie własnych prac z początku dziejów 

ludzkości. Metody: prezentacja z elementami teatralnymi, pogadanka, praca warsztatowa 

Ok. 12.30  Przyjazd do Szydłowca  

*Obiad: za dopłatą 20 zł/os (zupa, drugie danie z napojem) 

Zwiedzanie: Kościół farny pod wezwaniem św. Zygmunta, pomnik Tadeusza Kościuszki z 1920 r, Zamek 

Szydłowiecki, w którym obecnie mieści się Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek wraz z bogatą w zbiory 

bibliotekę komunalną oraz, jedyne w swoim rodzaju Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Eksponowane 

są w nim instrumenty grające w polskich kapelach ludowych od początku XVIII w. 
Ok 15.30   Wyjazd z Szydłowca  

17.30-18.00  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 

 



 

 Cena:    75 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

     90 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

     105 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 
+ dodatkowo bilety wstępu za atrakcje zgodnie z programem: 25 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) 

 

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 40zł/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.  

 

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/

