
                                                                                   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 

Szlak Orlich Gniazd aktywnie... 
Przy wyborze programu z Bełchatowem  możliwość realizacji wycieczki od wtorku do piątku 

 
Dzień 1 
7.00  Wyjazd spod szkoły. 

Zwiedzanie Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.  
(UWAGA - konieczność rezerwacji z półrocznym wyprzedzeniem ze względu na małą przepustowość grup, 
sugerowane grupy max 45 os). Podziemna  przeprawa łodziami.  
Zwiedzanie Kopalni Srebra odbywa się w podziemnych korytarzach położonych 40m pod powierzchnią ziemi. W Kopalni 
przez cały rok panuje stała temperatura ok. 10 C. Zwiedzanie odbywa się w grupach z  przewodnikiem, trwa około 90 
minut. Zalecamy ciepłe okrycia i obuwie sportowe lub na płaskim obcasie. 
 

LUB   (wersja tańsza również wymagająca rezerwacji z dużym wyprzedzaniem ) 
 

  Przejazd do Bełchatowa. Pobyt  w  PGE GIGANTY MOCY     
W trakcie pobytu: 
- Zwiedzanie interaktywnej ekspozycji PGE Giganty Mocy  
- Warsztat tematyczny dobrany do wieku uczestników  
- Projekcja filmów produkcji Discovery Channel  
Edukacyjna ekspozycja PGE Giganty Mocy w sposób interaktywny prezentuje proces wytwarzania energii elektrycznej z 
wykorzystaniem węgla brunatnego, wydobywanego i przetwarzanego przez bełchatowskie giganty mocy, tj. kopalnię węgla 
brunatnego i elektrownię konwencjonalną. Multimedialna ekspozycja skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców, w tym 
dzieci i młodzieży, studentów oraz rodzin z dziećmi. Ideą ekspozycji jest ukazanie naukowego, przyrodniczego i 
technicznego aspektu powstawania i wydobywania węgla brunatnego oraz przetwarzania go w energię elektryczną. 
Odwiedzający ekspozycję przeprowadzają doświadczenia z zakresu fizyki i zjawisk elektryczności. Spacerują po dnie morza 
i odwiedzają las tropikalny, dowiadując się przy tym o poszczególnych fazach formowania się złóż węgla brunatnego. 
Najaktywniejsi odwiedzający eksperymentują w generatorze odpowiedzialnym za wytwarzanie prądu oraz podziwiają 
szczątki mamuta, żyjącego niegdyś na obszarze dzisiejszej odkrywki węgla brunatnego w Bełchatowie. Ponadto ekspozycja 
PGE Giganty Mocy w sposób interaktywny ukazuje dzieje powstania bełchatowskiej kopalni i elektrowni oraz najnowszą 
historię Bełchatowa, ukazaną w kontekście działalności bełchatowskiego zagłębia górniczo-energetycznego.  

 

LUB 
Zwiedzanie ruin zamku w Olsztynie  
Przejście trasą turystyczną wśród jurajskich skał od zamku Mirów  do Bobolic.  
Zwiedzanie Jaskini Głębokiej w Podlesicach  
 - Jaskinia “Głęboka” znajduje się w Rezerwacie Przyrody w Podlesicach, zwiedzanie trwa około 40 minut z przewodnikiem 
miejscowym .W Jaskini jest około 7 stopni C, należy więc wziąć cos cieplejszego do ubrania. Jednorazowo może wejść max. 
30 osób, w tym czasie druga grupa  udaje się na wystawę geologiczną 
W Jaskini jest około 7 stopni C, należy więc wziąć cos cieplejszego do ubrania.  
 Jednorazowo może wejść max. 30 osób, w tym czasie druga grupa  udaje się na wystawę geologiczną. 

 Przejazd do ośrodka wypoczynkowego w okolicach Ogrodzieńca na kolację na ciepło. 
 Nocleg. 
 *Możliwość zorganizowania dyskoteki. 
 

Dzień 2  
Śniadanie + suchy prowiant. 
Całodniowa wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego 
Zwiedzanie z przewodnikiem: 
- Pieskowa Skała (zew.); 
- Maczuga Herkulesa,  Kościółek na Wodzie; 
- Parking na Złotej Górze, Dolina Sąspowska; 
- Źródełko pod Wierzbą, Wylot Doliny Jamki; 
- Grób Nieznanego Żołnierza, Wąwóz Błotny Dół; 
- Most na Sąspówce, Dom pod Koroną; 
- Góra Okopy, Wąwóz Smardzowocki; 
- Brama Krakowska, Jaskinia Krowia; 
- Stawy Rybne; 
- Wylot Doliny Sąspowskiej;  
- Ruiny Zamku w Ojcowie; 

Powrót na obiadokolacje i nocleg. 
 



Dzień 3 
Śniadanie. 
Przejazd do Ogrodzieńca .  
Zwiedzanie ruin zamku z przewodnikiem  
 

Zajęcia w Adrenalina Park    
UWAGA KONIECZNOŚC PODPISANIA PRZEZ RODZICÓW OŚWIDCZENIA: 

1. Oświadczam, że znam treść regulaminu* korzystania z parku linowego „AdrenaLinaPark” i akceptuję jego warunki. 
2. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje 

dziecko........................................................................................ ........................................   
i wyrażam zgodę na jego udział w atrakcjach AdrenaLinaPark. 
                                      
    …………………………………………………………………………………… 
                                          (miejscowość i data)               (imię, nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna) 
 
                                   *regulamin znajduje się na stronie WWW.adrenalinapark.pl 

 
-trasa czerwona - dla osób ze wzrostem powyżej 140 cm, trasa składa się z 33 przeszkód o łącznej długości 400 
metrów. Na trasie czekają na nas aż 4 tyrolki, mosty, siatki, kładki, równoważnia, pętle oraz inne ciekawe przeszkody. 
- trasa zielona - dla dzieci od szóstego roku życia, wzrost maksymalny 150 cm. Trasa składa się z 10 przeszkód o łącznej 
długości 100 metrów. Do pokonania mamy między innymi tyrolki, mosty, siatki, równoważnie oraz pętle. 

 

Obiad. 
  Wyjazd 
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 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:  445 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
  480 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
   525 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 110 zł/os do 140* 

*(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:  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.  

SURVIVAL  - 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. 

http://www.adrenalinapark.pl/
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/

