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Płock – Secesja , Młoda Polska i nie tylko… 
PŁOCK - fenomenalne położony na wysokiej skarpie nad Wisłą uwieczniane od wieków przez mistrzów pędzla i 

fotografii. Spacerując po Wzgórzu tumskim napotkamy ślady dawnej świetności miasta – zachowane fragmenty płockiego 
zamku, bazylikę katedralną ze słynnymi drzwiami płockimi czy zbiory Muzeum Diecezjalnego. Słynie ze  Starego Rynku   
z wytwornym klasycystycznym ratuszem i nowoczesną fontanną Afrodytą,  oraz wyjątkowego Muzeum Mazowieckiego   

ze światowej klasy kolekcją sztuki secesyjnej. 

 

7.00  Wyjazd.  Przyjazd do Płocka  

Wizyta w Muzeum Mazowieckim , zwiedzanie połączone z wybrana lekcją: (ok. 1 godz.) 

-Belle époque, czyli piękno udomowione Czym była „piękna epoka” i skąd jej nazwa? Na te pytania odpowie krótka 
prezentacja multimedialna. Natomiast fragment ekspozycji pokazującej wnętrza XIX/XX w. posłuży do opowieści o życiu 
codziennym i zwyczajach panujących w dobie „pięknej epoki”.  

-Secesja na ekspozycji Na podstawie obiektów prezentowanych we wnętrzach muzealnych omawiane są cechy 
charakteryzujące sztukę secesji (zagadnienia związane z ornamentyką, dekoracyjnością, rzemiosłem artystycznym), jak 
również rzeźbą i malarstwem Młodej Polski.  

-Secesja na ekspozycji z kartami edukacyjnymi Po krótkim wprowadzeniu uczniowie, dzięki samodzielnej wędrówce-ce 
po ekspozycji, indywidualnie odpowiadają na pytania zawarte w kartach edukacyjnych. Zajęcia mogą kończyć się wspólnym 
pod-sumowaniem. 

-Secesja – wykład  Wykład wzbogacony prezentacją multimedialną (ok. 30 min.) zwiedzaniem ekspozycji. Przedstawiają 
najważniejszych artystów i współistniejące na przełomie XIX i XX wieku kierunki artystyczne.  

-Malarstwo okresu Młodej Polski Wykład wprowadzający w zagadnienia związane z malarstwem okresu Młodej Polski, 
wzbogacony prezentacją multimedialną (ok. 30 min.).Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego. Lekcja z prezentacją 
multimedialną, na której uczestnicy poznają życie i twórczość wielkiego artysty w oparciu o teksty z tamtej epoki – 
wspomnienia przyjaciół. 

-Kraków na progu modernizmu Opowieść o podwawelskich poczynaniach artystycznych takich osobowości kultury 
polskiej przełomu XIX i XX wieku, jak Stanisław Przybyszewski, Wojciech Weiss, Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer. 
Wykład z prezentacją multimedialną pomyślany zarazem jako spacer po mieście i odwiedziny najciekawszych miejsc 
powiązanych z epoką. 

-Szalone lata 20. i 30. XX wieku Wykład z prezentacją multimedialną (45 min.) połączoną z krótkim zwiedzaniem 
ekspozycji, podczas którego słuchacze wprowadzeni zostają w klimat szalonych lat 20. i 30. XX wieku, zapoznając się z 
kulturą i sztuką tamtego okresu. 

-Moda XIX/XX wieku Prezentacja multimedialna wraz ze zwiedzaniem fragmentów eks-pozycji secesji i art déco.  

-Hasior, czyli poezja brzydoty Lekcja z prezentacją multimedialną przedstawiającą niepowtarzalną twórczość Władysława 
Hasiora, jego inspiracje i oryginalną technikę. 

-Kolor i inne środki wyrazu, czyli jak oglądać obraz? Kolor, linia, perspektywa, kompozycja, faktura, plama barwna, te-
mat obrazu, język malarski, analiza dzieła sztuki. Syntetyczne ujęcie podstawowych zagadnień z teorii sztuki.  

-Dwudziestolecie międzywojenne – narodziny awangardy. Zajęcia o kierunkach artystycznych, stylach i tendencjach 
ideowych rodzących się w epoce dwudziestolecia. Powstające wówczas formacje albo adaptują zastane wzorce estetyczne, 
albo - co zdarza się częściej - buntują się przeciwko nim. Ta ostatnia postawa związana jest z wejściem w orbitę sztuki 
awangardowej. Co oznacza awangarda i w jaki sposób się rodzi? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć 

Zwiedzanie Starego Miasta, Wzgórze Tumskie 

*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) 

 

Rejs statkiem po Wiśle. 
 

ok 18.30-19.30  Powrót pod szkołę. 
 
Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki Mercedes, Volvo, Scania, z WC, DVD, barkiem, uchylnymi siedzeniami 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- VAT  
- 3 miejsca gratis dla nauczycieli 

 



 Cena: 80 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
   95 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
   110 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących  

+dodatkowo bilety wstępu, lekcja muzealna, przewodnik miejscowy: 30 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 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/

