
                                                                                   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 
Może nad morze - Łeba 

 

OŚRODEK WCZASOWY usytuowany jest w Łebie, najbardziej znanej i atrakcyjnej oazie spokoju na polskim 
Wybrzeżu - tylko 200 metrów od morza, wśród sosen pasa nadmorskiego. W ośrodku do dyspozycji gości znajdują się: 

• Stołówka, 
• Kawiarnia,  

• Plac zabaw  i siłownia plenerowa  
• Boisko do siatkówki 
• Boisko do koszykówki 

• Kort tenisowy 
• Cymbergaj 

• Stół do tenisa stołowego 
• Wypożyczalnia sprzętu sportowego- gratis! (piłki, rakietki) 

• WI FI 
 

Dzień 1  
6.30 Wyjazd spod szkoły.  
Przyjazd do pensjonatu na późny obiad  
Zakwaterowanie 
Zapoznaje się z infrastruktura ośrodka , spacer na plażę  
Kolacja na ciepło. Nocleg. 

 

Dzień 2  
 Śniadanie  

Wycieczka do  Labirynt Park Łeba –  największego naturalnego labiryntu w Polsce,  
w czasie  2-3 godz pobytu gra terenowa z ciekawym scenariuszem i  zadaniami  dostosowanymi  do wieku , 
które poprowadzi animator. 

 Powrót na obiad do ośrodka  
Spacer nad morze, zajęcia rekreacyjne. Skorzystanie z infrastruktury sportowej 

 Kolacja 
 Seans filmowy  
 Nocleg 
 

Dzień 3 
 Śniadanie. 

Wycieczka do Sea Park Sarbsko, gdzie możemy zobaczyć pływające w basenach foki szare i kotiki 
południowoamerykańskie, prehistoryczne oceanarium 3D, Muzeum Marynistyczne, Park Makiet Zwierząt 
Morskich, Park Miniatur Latarni Morskich.  

Powrót na obiad do ośrodka.  
Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego – spacer z pilotem do ruchomych wydm 
(część trasy pokonujemy melexami) 

Kolacja 
 Dyskoteka. 

Nocleg 
 

Dzień 4  
 Śniadanie + suchy prowiant  

   
UWAGA W PRZYPADKU REZYGNAZJI Z PROGRAMU SURIALOWEGO MOŻNA W TYM DNIU  ZREALIZOWAC 

WYCIECZKĘ DO SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (zamiast  popołudniowej wycieczki w środę)   
I WTEDY KOSZT BILETÓW MOŻE ULEC OBNIZENIU DO OK.  90 ZŁ/OS 

 
Wyjazd do Gdyni  (ok.80km) (dzień sportowo – integracyjny) 
 



Przedstawiamy ofertę imprez plenerowych dla klas i szkół. Nasze propozycje mają charakter integracyjny  z nastawieniem na 

budowanie zespołów, więzi i trwałych relacji. 
Podczas naszych szkoleń plenerowych wykorzystujemy różne zestawy zadań i gier terenowych. 
Wszystko łączy się oczywiście z doskonałą zabawą w plenerze. Umiejętne połączenie aktywności fizycznych z działaniami 
psychologicznymi pozwala ustalić przyczyny napięć i konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania . Skłania uczestników zajęć do 

refleksji, a niejednokrotnie zmiany postaw. Daje możliwość modelowania zespołu, poprawę relacji pomiędzy uczestnikami, 
pokazuje przydatność wszystkich jednostek w zespole oraz siłę pracy zespołowej. Szkolenia takie uczą grupowego osiągania 
sukcesu i wyzwalają niesamowitą pozytywną energię zespołu 

 
Leśna ekspedycja  
Jest to kilkugodzinny program nastawiony na poznanie i zbliżenie jego uczestników. Poznanie to odbywa się jednak w nietypowy 
sposób, na leśnej ścieżce i w silnych objęciach przy wspólnym wysiłku, na wysokościach i w wielu innych niezwyczajnych 
sytuacjach. Grupa, pod czujnym okiem instruktora pokonuje szlak wykonując kilkanaście przygotowanych zadań. Każde zadanie 
posiada myśl przewodnią, którą uczestnicy, w trakcie jego wykonywania, odnajdują . I tak zadania nastawione są na: komunikację, 
współpracę, wyłonienie i rolę lidera, odpowiedzialność i in. Po każdym zadaniu odbywa się dyskusja, podsumowanie i wyciągnięcie 
wniosków na przyszłość. Instruktor prowadzący grupę od początku szlaku utrzymuje klimat „niesamowitej ekspedycji w tropikalnej 
lub mroźnej scenerii”. Wyzwala to w uczestnikach zabawy wprost nieograniczoną wyobraźnię, fantazję i nietuzinkowe, ukryte 
zdolności co często prowadzi też do zabawnych dialogów i sytuacji… 

• Przykładowe zadania programu: 

• Tratwa – w wyniku „przymusowej ewakuacji z pokładu” grupa musi zmieścić i utrzymać się na niewielkiej drewnianej tratwie 

• Fabryka – po dotarciu na ląd grupa wpada w ręce niegościnnych tubylców i zostaje wcielona jako kolejne ogniwa  
w produkcji, złamanie odwiecznej tajemnicy przyniesie wolność 

• Bagno – niestety fabryka otoczona jest bagnami, do wydostania się przydatne okażą się narty 

• Sieć – poruszająca się po nieznanym lądzie grupa trafia w sieć pajęczą, wydostanie z niej okaże się niełatwe 

• Oślepieni – niestety działanie jadu pająka wywołuje czasową utratę wzroku, kilku „ocalałych” członków grupy ma za zadanie 
przeprowadzić pozostałych w bezpieczne miejsce 

• Tarzan – jedyna droga na drugą krawędź przepaści to transport na zwisającej z drzewa lianie. 

• Skok zaufania – niestety zejście z krawędzi nie jest zbyt łatwe, niektórym pozostaje skok wprost w ramiona współtowarzyszy 
niedoli 

• Trucizna – na drodze grupy staje tubylcza pułapka – trująca ciecz, którą niełatwo będzie zneutralizować 

• SOS – zespół próbuje wykonać magiczne znaki za pomocą sygnalizacyjnej liny. Czy pomogą one powrócić do cywilizacji? 

Po około 3-4 godz. powrót do bazy i wspólne zadanie – swoisty test współpracy, komunikacji, zaufania. Test 
ten pozwoli wyłonić zwycięski zespół.  Czas na ognisko z kiełbaskami i odpoczynek. 
 

Powrót na obiadokolację do ośrodka.  Nocleg. 
 

Dzień 5  
 Śniadanie + suchy prowiant  
 Wykwaterowanie. 
 Wyjazd w drogę powrotną.  
Ok 18.00-19.00  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 Łebie w pokojach 3, 4, 5 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i balkonami , w pawilonach zamykanych  
i monitorowanych. Do dyspozycji: świetlica z TV i sprzętem dyskotekowym, kawiarnia, siłownię, stół do tenisa stołowego, kort do 
tenisa ziemnego, boisko do piłki siatkowej, koszykówki oraz plac zabaw dla dzieci. 

- Wyżywienie – zgodnie z programem ( 3 razy dziennie: śniadania i kolacja w formie bufetu szwedzkiego, obiad 
podawany + podwieczorek ). Dostęp do wody pitnej w ośrodku wypoczynkowym przez cały pobyt 
- 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:     710 zł/os/min. 40 os. - max. 45 os.  płacących 
              770 zł/os/min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
              830 zł/os/min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+ dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od  90 zł/os do 140 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 200 zł/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/

