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„Survivalowa Hamakownia  w okolicach  Garwolina” 
( z opcją gry w paintball)  

 
PROGRAM DEDYKOWANY DLA  Klas LO   

 

1 DZIEŃ  

„Dzień spędzony z nami to pomysł na aktywny wypoczynek na łonie natury. Aktywność fizyczna, odrobina 
extremalnych przeżyć z niespieszną chwilą łapania oddechu zaraz po nich… Spróbujemy zarazić Was 
naszą pasją, którą jest paintball. To zabawa, podczas której uczestnik nie doświadczy nudy! 
Specjalizujemy się także w grach terenowych, w których do osiągnięcia końcowego sukcesu, potrzebna 
będzie współpraca wszystkich uczestników. Animacje dostosowane są do wieku i zdolności 
psychomotorycznych uczestników” 

Nasza baza znajduje  się  w  okolicach Garwolina. Teren pomiędzy rzeką Wilgą i lasem stwarza  idealne   
warunki do realizowania projektów łączących aktywność fizyczną i obcowanie z naturą. Na terenie 
znajduję się pole speedbollowe - idealne do  gry w  sportową  odmianę  paintballa oraz stawiania 
pierwszych kroków w tej  dyscyplinie. Do dyspozycji uczestników jest też boisko do siatkówki plażowej i 
boisko do piłki nożnej. Na naszych imprezach nie zabraknie także miejsca do odpoczynku i relaksu.                  
W  cieniu drzew znajdują się hamaki, a leżaki i materace na trawie” 
 

 
9.00         Wyjazd spod szkoły.  Przyjazd w okolice Garwolina 

Ok. 10.00-15.00   Zajęcia z instruktorami  

„Dzień rozpoczniemy od gry terenowej. Uczestników dzielimy na mniejsze grupy 
patrolowe. Gra oparta będzie na klasycznym orienteeringu, gdzie doskonalimy 
umiejętność czytania mapy oraz nawigacji. Wykorzystamy także busole i nauczymy 
się odnajdywać punkty za pomocą azymutów. Nie zabraknie także wyznaczania 
kierunków za pomocą mchu czy mrowiska. Uczestnicy będą mieli także możliwość 
poznać zasady rozbijania obozowiska w lesie. Za pomocą krzesiwa rozpalimy ognisko, 
na którym przygotujemy prosty posiłek. Gra będzie miała elementy rywalizacji 
między grupami.  
Po zakończeniu gry terenowej następuje ok 30 min. przerwa z pieczeniem kiełbasek w 
tle.  
Następnie w zależności od ilości czasu, który nam pozostał oraz pokładów energii, 
jakie będą mieli jeszcze w sobie uczestnicy, proponujemy aktywności sportowe 
(min.frisbee ultimate, rugby tag, archery tag, siatkówka plażowa)” 

 

*Możliwość zamiany aktywności sportowych (min.frisbee ultimate, rugby tag, 
archery tag, siatkówka plażowa)  na strzelnicę (50 kulek)- strzelanie do celu  
(dopłata do ceny+ 10 zł)  

 
LUB   OPCJA nr 2         
 
 

Ok. 10.00-15.00   szkolenie paintballowe + gra paintballowa z pakietem 250 kul/os     
  (dopłata do ceny + 20 zł- 30 zł /os – uzależnione od liczby osób w grupie ) 
   

                      Wyjazd w drogę powrotną.  

Ok. 16.00 - 16.30 Powrót pod szkołę 



Świadczenia: 

-transport LUX autokarem ok.50 os  LUB   30 osobowym marki np. Mercedes, Setra, Volvo, Scania z mikrofonem , DVD. 

Autokary są przed każdorazowym wyjazdem ozonowane.  

Pilot grupy przed wsiadaniem do autokaru pilnuje dezynfekcji rąk i posiadania maseczek 

-realizacja programu  

-ognisko z pieczeniem kiełbasek + woda do picia 

-opieka pilota 

-VAT 

-1 miejsce gratis dla nauczycieli na każdą 15 uczniów  

 

Cena:  

Min. 40 os 
Autokar większy 
ok. 50 os lub 60 os 

Min. 35 os 
Autokar większy ok. 
50 os 

Min. 30 os  
Autokar większy 
ok. 50 os  

Min. 25 os 
Autokar mniejszy ok. 30 
os  

Min. 20 os  
Autokar mniejszy 
ok. 30 os 

140 zł/os 155 zł/os 170 zł/os 170 zł/os 190 zł/os  
 
*Możliwość zamiany aktywności sportowych (min. frisbee ultimate, rugby tag, archery tag, 
siatkówka plażowa)  na strzelnicę (50 kulek)- strzelanie do celu  (dopłata do ceny + 10 zł)  
 
*Możliwość zamiany aktywności sportowych oraz survvialu na  szkolenie oraz  grę w paintball 
(dopłata do ceny + 20 zł- 30 zł /os – uzależnione od liczby osób w grupie ) 

 
 
Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP 
 
W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura    022 716 71 11 lub 022 
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 lubzawierać 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. 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


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. 
 


