
 

 

                                                                      

05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4   POLAND 

TEL/FAX 22- 716 71 11  TEL 22 - 716 71 17, 737 12 26 
„Zwyczaje Bożego Narodzenia w Muzeum Wsi Radomskiej” 

 
8.00 Wyjazd spod szkoły. Przejazd do Muzeum Wsi Radomskiej  

 

Ok.10. 00 -12.00 Spacer z przewodnikiem + lekcja na temat tradycji Świąt 

Bożego Narodzenia : 

 
Wigilia rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia. Celem lekcji jest zapoznanie 

dzieci z tradycjami Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia, wyjaśnienie 

symboliki potraw wigilijnych oraz symboliki wystroju wnętrz. W ramach 

lekcji odbywają się zajęcia plastyczne, których celem było wykonywanie 

ozdób z opłatka, „światów” (z opłatka wycina się koła, następnie kilka z 

nich dzieli się na połówki, kilka na ćwiartki, a następnie skleja za pomocą 

śliny w kulistą formę, która jest symbolem kuli ziemskiej, czyli Świata). 

Młodsze dzieci wykonują ozdoby choinkowe z papieru, bibuły, grochu, 

orzechów itp. Po zajęciach uczniowie zwiedzają świąteczne ekspozycje w 

chałupach i dworze. 

 

*Możliwość wydłużenia wycieczki o spektakl w teatrze  w  

Radomiu  

 (np. Ania z Zielonego Wzgórza) + bilet na spektakl ok 30 zł/os  

 

LUB     Wizyta w Parku Trampolin  + bilet wstępu ok. 20 zł/godz. lub 

35 zł za 2 godz.)  
• Wymagane skarpetki antypoślizgowe – aby zabawa była bezpieczna 

- dostępne na miejscu w cenie 5 zł/para 

• Każdy uczestnik wycieczki, który nie ma ukończonych 18 lat, musi 

posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na zabawę w 

naszym parku.  

• Zgoda rodzica: 

https://www.jumpworld.pl/template/default/user_file/upload-

file/dokumenty/Radom%20zgoda%20opiekuna%20zaktualizowana.pdf 

• Wymagany strój sportowy 

https://www.jumpworld.pl/pl/radom/wycieczki-szkolnewf 

 

Wyjazd autokaru 

Powrót  (godziny trwania wycieczki uzależnione są od 

wyboru atrakcji w programie)  

 

 

*Ew. posiłek  dodatkowo płatny.  W zależności od zainteresowania grupy może być to 

przerwa np. w Mc Donald, s . na konsumpcje we własnym zakresie lub zorganizowany 

obiad w restauracji ( + 30 zł za zupę, drugie danie, napój)  

 

 

imap://imap.wordtravel.com.pl:143/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E64329?part=1.7&filename=Program%20-%20wiejska%20zagroda.pdf&type=application/pdf#page=1
imap://imap.wordtravel.com.pl:143/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E64329?part=1.7&filename=Program%20-%20wiejska%20zagroda.pdf&type=application/pdf#page=1
https://www.jumpworld.pl/pl/radom/wycieczki-szkolnewf


 

 

Świadczenia: 

- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, 

uchylnymi siedzeniami 

- realizacja programu turystycznego 

- opieka pilota 

- VAT  

- 1 miejsce  gratis dla nauczycieli na 15 uczniów  

 

Cena: 90 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

   105 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

   120 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących  

 
*Możliwość wydłużenia wycieczki o spektakl w teatrze  w  Radomiu + bilet na spektakl ok. 

30 zł/os  

 

LUB     

  

Wizyta w Parku Trampolin  + bilet wstępu ok. 20 zł/godz. lub 35 zł za 2 godz.)  

 
*Ew. posiłek  dodatkowo płatny.  W zależności od zainteresowania grupy może być to 

przerwa np. w Mc Donald, s . na konsumpcje we własnym zakresie lub zorganizowany 

obiad w restauracji ( + 30 zł za zupę, drugie danie, napój)  

 

Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na 

terenie RP 

 

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 

 

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 

 

W przypadku skierowania klasy na kwarantannę  gwarantujemy zmianę  terminu  

wycieczki na dogodny termin dla Państwa . Możliwe jest  dodatkowe ubezpieczenie  od  

rezygnacji gwarantujące zwrot wpłaconej należności  ( zachorowanie / hospitalizacja   

obejmujące również  COVID /KWARANTANNĘ) -  koszt + 20 zł/os  ( konieczne przy 

zawarciu umowy)  
 
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.  

mailto:viola@wordtravel.com.pl


 

 

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/

