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

Roztocze z zajęciami sportowymi
Janów Lubelski
Dzień 1
7.00 Wyjazd spod szkoły, po drodze zwiedzanie Sandomierza.
Spacer po Starym Mieście, możliwość wejścia do trasy podziemnej i zbrojowni (wew.), spacer do wąwozu Królowej Jadwigi.

LUB

Przejazd do centrum Lublina, zwiedzanie Starego Miasta:
Wzgórze Zamkowe (dziedziniec), katedra Św. Janów, Wieża Trynitarska, klasztor o. Dominikanów, Rynek, Ratusz, Brama
Krakowska, spacer po Krakowskim Przedmieściu.

LUB

Możliwość wizyty w Podziemnej trasie turystycznej. Dodatkową atrakcją podziemi są poniedziałkowe inscenizacje.
zwiedzanie interaktywnego Muzeum Cebularza
UWAGA - Zwiedzanie Lublina lub Sandomierza może odbyć się w formie gry miejskiej
Przyjazd w miejsce zakwaterowania na kolację na ciepło.
Wieczorne lub Nocne podchody (możliwość stosowania dowolnych scenariuszy) np. - łowcy skarbów - podchody - poszukiwanie
świetlika (dopasowujemy program do wieku uczniów) Wszystkie zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 15-osobowych
plus instruktor i wychowawca. Każda grupa zostaje wyposażona w mapę, kompas, latarkę oraz ma możliwość korzystania
z łączności radiowej.

Dzień 2

Nocleg.
Śniadanie.
Zajęcia z instruktorami:
Przeprawy przez teren bagienny – ekscytujący, pełny wrażeń spacer przez „bagno”.
Trasa jest dostosowana do wieku i kondycji uczestników. Obowiązek posiadania ubrań na zmianę, oraz wiązanych butów.
Dla grup starszych, przy opcji zebrania specjalnych zgód od rodziców - możliwość zamiany tego punktu programu na
godzinny OFF-ROAD – przejazd samochodami terenowymi (mokradła, wzniesienia, wydmy, bagna)

LUB
Mini szkoła przetrwania – są to praktyczne zajęcia, które pozwolą uczestnikom sprawdzić swoje zdolności w programach
survivalowych np. Budowa szałasów, Rozpalanie ognia bez użycia zapałek, Rozpoznawanie roślin trujących i zwierząt
jadowitych, Nauka podstawowych węzłów, Uzdatnianie wody
*Przeprawy przez teren bagienny - Obowiązek posiadania ubrań na zmianę, oraz wiązanych butów.
LUB
Runmageddon – (opcja droższa ok. 20 zł) jest „ekstremalny bieg z przeszkodami, w której uczestnicy będą mieli możliwość
pokonania trasy usłanej przeróżnymi przeszkodami. Każdy z uczestników bierze dobrowolnie udział w biegu i oświadcza iż jego
stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w takiej formie zawodów. Przed wyruszeniem na start uczestnicy otrzymają opaski
z numerem startowym oraz podpiszą oświadczenie iż są świadomi wzięcia udziału w tego typu imprezie. Nad całością imprezy
będą czuwali przeszkoleni instruktorzy oraz będzie zabezpieczenie medyczne, które jest niezbędne przy takich imprezach.
Najlepsi dostaną puchary a każdy uczestnik dostanie dyplom ukończenia biegu. Na uczestników będzie czekała trasa o długości
ok 1 lub 2 km usłana 15 przeszkodami terenowymi o różnym stopniu trudności.

Obiad
Zajęcia z instruktorami: (pakiet)
Żyroskop–cywilna wersja trenażera lotniczego używanego w wojsku, lotnictwie i astronautyce, pozwalająca doświadczyć
wrażeń, jakie towarzyszą podczas lotu. W pewnym momencie nie wiemy gdzie jest góra a gdzie dół. Możemy uzyskać
przeciążenia do 3G
Eliminator – to zdecydowanie najlepsze urządzenie do przeprowadzenia konkurencji zespołowych. Dmuchana arena pomieści
jednocześnie aż sześciu uczestników, których zadaniem jest utrzymanie się jak najdłużej na wystających platformach. Zadanie
utrudnia pałka, która porusza się z zmienną prędkością w obydwu kierunkach. Uczestnicy muszą się wykazać ogromnym
refleksem i sprawnością fizyczną.

Dzień 3

Powrót do hotelu na kolacje na ciepło i nocleg.*Możliwość zorganizowania dyskoteki/wieczoru filmowego
Śniadanie + suchy prowiant.
Całodniowa wycieczka po Roztoczu z przewodnikiem, w programie m.in.
-Zamość (Rynek, Ratusz, kamieniczki, Kolegiata, Pałac, Stara Brama Lubelska, Dzielnica żydowska).
- Rezerwat „Czartowe Pole”- ścieżka jest dobrze przygotowana do wędrówki, wybudowane zostały schody, pomosty i poręcze
ułatwiające poruszanie się po niej.
-Józefów - kamieniołom, baszta widokowa
-Górecko Kościelne (Kościółek, Aleja Dębów, Źródełko).

Powrót na obiadokolacje. Nocleg.

Dzień 4

Śniadanie.
Przejazd do Zwierzyńca do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Zajęcia w podgrupach: (rotacyjnie)
-Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego z przewodnikiem
-Zajęcia w pracowni przyrodniczej
-Film ,,W krainie jodły, buku, i tarpana”

Powrót do hotelu na późny obiad.
Zajęcia z instruktorami: Strzelnica- konkurs strzelecki, w którym każdy z uczestników może sprawdzić swoją celność
i precyzję. Osoba ma do pokonania kolejne stacje strzeleckie, na których zdobywa punkty. Stanowiska strzeleckie: łuk
tradycyjny, łuk sportowy, łuk orientalny, broń śrutowa typu snajperka, broń śrutowa krótka - kilka rodzajów

LUB

(opcja droższa ok 25 zł )
Dla grup od 12 roku życia możemy zaproponować Wizyta w Parku Rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim ( koszt
ok. 20 zł wyższy)
Park Linowy w Janowie Lubelskim to kilka tras o różnych stopniach trudności, jeden z największych parków linowych w Polsce.
DLA GRUP SZKOLNYCH POWYZEJ 12 roku życia i waga powyżej 50 kg.
Do wyboru w cenie 3 atrakcje:
1.PARK LINOWY - TRASA ZIELONA ( wzrost od 120 cm) Trasa o wysokości 3-5m, składająca się z 12 przeszkód, w tym
trzech zjazdów tyrolskich, drewnianych tuneli, metalowych obręczy, poziomych, pionowych i ukośnych przeszkód drewnianych,
oraz siatki.
2.PARK LINOWY - TRASA NIEBIESKA (wzrost od 120 cm) Trasa zawiera 16 przeszkód. Stopień trudności trasy podnoszą
takie elementy jak: zjazd tyrolski w zwisie na trapezie, przejazd na deskorolce, fragment ścianki wspinaczkowej oraz huśtawki
z lin. Całkowita długość trasy to 189 m , w tym 72 m. tyrolek.
3.PARK LINOWY - TRASA CZERWONA (wzrost od 150 cm) Wysokość 8-12m, 16 przeszkód, trasa najtrudniejsza, poza
znaczną wysokością trudność stanowią przeszkody, które na pierwszy rzut oka wydają się podobne do wcześniejszych ale zostały
zaprojektowane tak by ich pokonanie stanowiło większe wyzwanie. Przejście trasy wymaga dużej sprawności i kondycji fizycznej.
4. WIEŻA MOCY- to nie tylko wieża widokowa, ale także szereg ekscytujących atrakcji, które dostarczą mnóstwa emocji
i energii wszystkim zwolennikom aktywnego spędzania czasu wolnego. W skład WIEŻY MOCY wchodzi:
- Zjazd tyrolski (waga od 50 kg) – ponad 200 metrowy zjazd linowy nad Zalewem Janowskim; jednoetapowa tyrolka, która
zaczyna się na wysokości 13 metrów nad ziemią pozwala na przyjemną i szybką przejażdżkę nad Zalewem i plażą; zjazd odbywa
się w pełnym uzbrojeniu (uprząż, kask, track) pod czujnym okiem Instruktorów Parku Linowego dając ogrom przyjemności
i rozrywki;
- Diabelskie wahadło ( wyłącznie od 15 roku życia) – nie na darmo nazywane diabelskim – pojedynczy lub tandemowy skok z
wysokości 16 metrów pozwalający doznać w trakcie spadania stanu przeciążenia 3g; wahadło umożliwia podziwianie panoramy
Janowa Lubelskiego z zapierającą dech w piersiach prędkością; korzystanie z ogromnej huśtawki odbywa się po wcześniejszym
uzbrojeniu (uprząż, kask) pod czujnym okiem Instruktorów Parku Linowego;
-Skok pionowy Power Fan (waga od 50 kg) – pionowy skok w dół z progresywnym systemem hamowania, który odbywa się na
linie kevlarowej z wysokości 13 metrów i dochodzi do prędkości 50km/h; skok przebiega w pełnym uzbrojeniu (uprząż, kask) pod
opieką Instruktora Parku Linowego.

Kolacja np. plenerowa (grill/ognisko). Nocleg.
Dzień 5
Śniadanie.
Spartakiada - podczas spartakiady na uczestników czeka szereg konkurencji 15 osobowych, w których będą musieli przejść
sztafetę składającą się z 8 konkurencji. Jest konkurencja wyjątkowo zespołowa, w której cały 15-osobowy zespół musi razem
współpracować aby wykonać określone zadanie. Poniżej przedstawiamy opis konkurencji jakie będą czekały na uczestników
podczas spartakiady.
Narty 15 osobowe - jest konkurencja polegająca na pokonaniu slalomu za pomocą specjalnych 15-osobowych nart. Uczestnicy
podczas tego zadania będą musieli ze sobą ściśle współpracować aby osiągnąć określony cel.
2. Gąsienica 15 -osobowa- jest to konkurencja w której uczestnicy będą poruszać się za pomocą specjalnego urządzenia, które
naśladuje gąsienicę. Jest to bardzo precyzyjne zdanie, z którym zmierzą się uczestnicy.
3. Worki 15 osobowe - każdy w młodości pewnie skakał w workach, tym razem drużyna będzie musiała się zmierzyć 15osobowym workiem, w którym będzie musiała wyskakać swoje. W tej konkurencji bardzo ważna jest kondycja uczestników oraz
ogromna praca zespołowa
4. Splątani - jest to konkurencja w której cały 15 osobowy zespół zostaje szczepiony za pomocą specjalnej taśmy. Zadaniem
drużyny jest przemieszczenie się do mety
5. Piłkolandia - kolejne bardzo trudne zadanie czekające na uczestników polega na stworzeniu specjalnego węża za pomocą
udzkich ciał poprzeplatanych piłkami. Taki waż musi przemieścić się do mety w taki sposób aby nie zgubić piłki ani członka
zespołu. Zadanie należy do wyjątkowo trudnych do zrealizowania.
6. Kralka - jest to konkurencja polegająca na pokonaniu specjalnego slalomu za pomocą urządzenia nazywanego "kralka". Jest
to skomplikowane urządzenie, które wymaga od uczestników dużej współpracy zespołowej oraz koordynacji ruchowej.
7. Tratwa -zabawa zespołowa polegająca na pokonaniu trasy bez dotykania ziemi za pomocą specjalnej tratwy 15 osobowej.
Jest to konkurencja wymagająca sprytu oraz zgrania całego zespołu
8. Kangur - jest to wyjątkowo śmieszna konkurencja polegająca na pokonaniu wyznaczonej trasy w ogromnym stroju kangura.
Dużym utrudnieniem w tym zadaniu jest fakt iż "kangur" będzie się poruszał w okularach, które mają 2,8 promila alkoholu.
Bardzo wesoła konkurencja

Obiad.
Wyjazd z ośrodka.
18.30-19.30
Powrót pod szkołę.

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE
UWAGA: WIĘKSZOŚĆ ZAJĘĆ SPORTOWYCH WYMAGA PRZEMIESZCZANIA SIĘ GRUP W PLENERZE.
WYMAGANA OBECNOŚĆ KADRY NAUCZYCIELSKIEJ.
Świadczenia:
- transport lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi siedzeniami
- zakwaterowanie w hotelu, pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami lub studio
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizacja programu turystycznego
- opieka pilota
- ubezpieczenie NW 5000 zł
- VAT
- grupy 30 os. - 2 miejsca gratis dla nauczycieli, od 30 do 45 os. – 3 miejsca gratis dla nauczycieli

UWAGA OFERTA PROMOCYJNA
CENA:
Janów Lubelski
min. 40 os. - max. 45 os. płacących
835 zł/os 735 zł/os
min. 35 os. - max. 39 os. płacących
890 zł/os 790 zł/os
min. 30 os. - max. 34 os. płacących
955 zł/os 855 zł/os
+dodatkowo bilety wstępu, przewodnicy miejscowi, zajęcia sportowe z instruktorami:
od 115 zł/od do 180 zł/os *
(*kwota ta jest uzależniona od konkretnych punktów programu, którymi jesteście Państwo zainteresowani)
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI

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: 200 zł/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.
ZAJĘCIA SPORTOWE - W cenę wliczono przygotowanie i realizację wybranego pakietu, profesjonalną obsługę (wykwalifikowaną
kadrę, atestowany sprzęt), niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć i bezpieczeństwa podczas ich organizacji, dojazd instruktorów.
Firma organizująca zajęcia rekreacyjno-sportowo-survivalowe bierze pełną odpowiedzialność za uczestników podczas prowadzonych
zajęć, i zobowiązuje się do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom w czasie realizacji zajęć survivalowych. Opiekunowie
i pilot grupy zobowiązują się uczestniczyć w zajęciach w celu zapewnienia opieki pedagogicznej nad uczestnikami zajęć.
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.

