
                                                                                   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 
Polesie mini - Okuninka nad Jeziorem Białym 

 
Dzień 1 

7.00     Wyjazd spod szkoły.     

Przejazd na Polesie. Wizyta w Ośrodku  Ochrony Żółwia Błotnego przy Poleskim Parku Narodowym . 

Wystawa Żółwia Błotnego   oraz udział w warsztatach  

(grupa dzielona, warsztaty odbywają się wymiennie np. ):   
PTASI ZAKĄTEK  

Dowiesz się: Jakie ptaki żyją na Polesiu?, Gdzie możemy je spotkać?, Jakie ślady zostawiają po sobie?, Poznasz  

i Zobaczysz: Jaki ptak na jakim jaju siedzi i w jakim gnieździe nocuje?,    

Sam wykonasz ptaka zabawkę z i zbudujesz budkę dla niego.  

ŁOŚ SUPERKTOŚ  

Dowiesz się: Czy łoś łopatą „kopie”?, Czy na bagnie mieszka sobie?, Zobaczysz: Jak łoś chodzi i czy w błocie brudzi 

nogi?, Sam śladami łosia krocząc odnajdziesz poroże i „wdepniesz” w błoto 

 Po zajęciach warsztatowych spacer ścieżką przyrodniczą np. „Dąb Dominik" . 

 Przejazd do ośrodka wypoczynkowego  w Okunince, zakwaterowanie. 

 Kolacja na ciepło.  

 Nocleg. 

Dzień 2  

Śniadanie. 

  Wycieczka do Chełma – spotkanie z Duchem Bieluchem – zwiedzanie podziemi kredy pisanej. 

  Spacer z pilotem na rynek i wzgórze zamkowe.  

  Powrót na późny obiad do Okuninki 

  Czas na rekreacje, spacer nad jezioro Białe 

  Kolacja w ośrodku. 

   *Możliwość zorganizowania dyskoteki lub wieczoru filmowego 

  Nocleg.  

Dzień 3  

  Śniadanie  

  Wykwaterowanie. 

Przejazd do Hołowna. Wizyta w Krainie Rumianku. 

GRA TERENOWA – „AWANTURA W KRAINIE RUMIANKU” 

Fabularna gra terenowa „ Awantura w Krainie Rumianku” to gra kupiecka o strukturze centralnej. Odbywająca się 

wśród zabudowań, łąk i pól wsi Hołowno; wspaniała zabawa zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Prowadzi ją Mistrz 

Gry, który udziela wszelkich wyjaśnień i monitoruje jej przebieg. On też opowiada graczom o kłopotach nękających 

mieszkańców rumiankowej wioski: 

-z płotów giną garnki, 

-coś plącze koniom grzywy, 

-niszczy płótno roszące się na łąkach, 

-tłucze jajka w kurnikach, 

-zakwasza krowom mleko 

co powoduje kłótnie wśród sąsiadów podejrzewających się wzajemnie o wyrządzone szkody. 

Uczestnicy gry podzieleni na grupy wędrują do Karczmarki gdzie dowiadują się, że przyczyną tych problemów może być 

Leśne Licho, które znalazło tajny sposób umożliwiający przebywanie mu wśród ludzi i szkodzenie im. Ich zadaniem jest 

wykupienie od niepiśmiennej Karczmarki dokumentu, dzięki któremu dowiedzą się jak się owego Licha pozbyć. Każda 

grupa otrzymuje: sakiewkę z kilkoma rumiankowymi pieniążkami, mapę dzięki której trafia do kolejnych postaci i kartę 

gry na której zbiera punkty. Po dotarciu do wyznaczonych na mapie miejsc uczestnicy wykonują specjalne zadania  

i zdobywają przedmioty, które po zaciekłych targach wymieniają u Karczmarki na rumiankowe dukaty. Zabawa 

 i przygoda jest uzupełniona elementami edukacyjnymi. Wędrując od postaci do postaci można zdobyć wiedzę o ziołach, 

garncarstwie, dawnych zajęciach domowych , tajemnicach warzenia soli etc. 

Należy także zdać egzamin u surowego Pustelnika ukrytego w malowniczym wąwozie, do którego prowadzi wąska 

miedza wśród pól rumianku i niebezpieczne przejście po wiszącym moście. Na trasie pojawia się znienacka Leśny 

Dziad, który zwodzi graczy, co wprowadza dodatkowy element przygody. Gra uczy także negocjacji podczas targów z 

Karczmarką, sportowej rywalizacji, współdziałania i autoprezentacji. 



Jaka jest treść dokumentu? Co znajduje się w skrzyni strzeżonej przez przekupne Psotne Skrzaty? Gdzie jest ukryty 

kamień niezgody i jakie jest jego znaczenie…. . tego dowiedzą się śmiałkowie, którzy odważą się pomóc mieszkańcom 

Krainy Rumianku. Gra trwa 2 godziny. Wygrywa zespół, który w tym czasie utarguje najwięcej dukatów i wejdzie w 

posiadanie tajnego dokumentu pilnie strzeżonego przez Karczmarkę. 

  + Udział w warsztatach edukacyjnych (jeden temat do wyboru): 

  1. MYDEŁKA GLICERYNOWE 

  Jest to warsztat na którym robimy kolorowe i pachnące mydełka glicerynowe. Każdy może wybrać   

  dowolny kolor i zapach oraz ozdoby (ziarna kawy, suszone kwiatki, mak itp.) którymi przyozdabia   

  swoje mydła. Dowiadujemy się również co nieco o historii mydła i jego rodzajach – czym myto się   

  dawniej. Dodatkowo puszczamy bańki mydlane. Każdy uczestnik zabiera swoje oryginalne mydełka,   

  ślicznie zapakowane, które mogą być świetnym prezentem świątecznym, lub na dzień babci, dziadka,   

  mamy, taty itp. Zajęcia trwają około 2 godz.  

   LUB 

  2. PIERNIKOWE OBRAZKI 

Serce z piernika…. można je podarować każdemu, wystarczy je tylko ozdobić lukrem i bakaliami. A może słodki 

samochód dla taty, lub bukiet piernikowych kwiatów dla mamy. Mamy wspaniały przepis na ciasto i niezliczoną ilość 

foremek na każdą okazję. Piernikowe obrazki schrupiesz od razu lub dasz komuś w prezencie. Zajęcia trwają ok. 2 g.  

  Powrót na obiad do Okuninki.  

  Wyjazd w drogę powrotną.  

19.00-20.00 Powrót pod szkołę. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

 

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 

 

Cena: 430 zł/min. 40 os. - max. 45 os.  płacących 

Cena: 465 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

Cena: 510 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu/zajęcia survivalu od 90 zł/os do 100 zł/os. 
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:  100 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.  

 

ZAJECIA 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-sportowe 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. 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


 

 

 

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/

