
 

 

                                                                             

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

TEL/FAX 22- 716 71 11  TEL 22 - 716 71 17, 737 12 26 

„Prawie jak na wsi a w Warszawie’       

 
Nasze programy sskładają się one z trzech modułów metodycznych i prowadzone są przez 

doświadczonych animatorów. 

1. Zajęcia poznawcze – dzieci zdobywają wiedzę i informacje dzięki środkom 

audiowizualnym, a także grom psychoedukacyjnym. 

2. Zajęcia ekspresyjne – dzieci poznają zagadnienia praktycznie, wszystkimi zmysłami, 

m.in. poprzez eksperymenty, doświadczenia i bezpośredni kontakt. 

3. Zajęcia twórcze – plastyczne, muzyczne, teatralne i in., których wynikiem będzie własna 

praca dziecka, którą można zabrać do domu. 

W wolnym czasie dzieci mogą bawić się na świeżym powietrzu. Samodzielnie, swobodnie i 

bezpiecznie korzystać ze wszystkich atrakcji, które oferuje farma. 

Do wyboru jeden program wybrany zgodnie z harmonogramem  pory roku: 
( ze względu na olbrzymie zainteresowanie  Farmą i ograniczeniem w ilości przyjmowanych  grup szkolnych,   

sugerujemy dokonywanie rezerwacji z półrocznym wyprzedzeniem)  

  
 

„Andrzejkowe wróżby” 

W programie: 

• Wróżby andrzejkowe kozy Heli 

• Marzenia za jednego ziemniaka u świniaka 

• Kim zostanę w przyszłości? - królicze mądrości 

• "Tajemnicze pudełko" -wróżki Wełenki 

• Niewidzialne wróżby kocicy Malwinki 

„Śpią czy nie śpią, oto jest pytanie?" 

1. Czy stary niedźwiedź mocno śpi? Czy roślinom jest ciepło pod śniegiem? Gdzie śpi łoś? 

Gdzie zimują żaby? Co robią w zimie ślimaki? 

Prezentacja miejsc, w których zimują zwierzęta, a także rodzaje domostw ludzkich oraz 

sposoby ochrony przed zimnem. 

2. Dzieci przygotowują pokarm dla zwierząt: siano, ziarna, smakołyki dla sikorek itp. 

3. Budowanie z drewna karmnika dla ptaków. 

 

„Ta choinka, ta zielona” 

1. Kiedy pojawiła się u nas choinka? Czy zawsze były prezenty? Gdzie mieszka Mikołaj? Czy 

w Afryce jedzą karpia? Prezentacja multimedialna na temat tradycji bożonarodzeniowych w 

Polsce i za granicą. 

2. „Opowieści w lesie podsłuchane” – ubieranie choinki, wspólne śpiewanie kolęd. 



 

 

3. Warsztaty bożonarodzeniowe – robienie  ekologicznych ozdób choinkowych. 

 

„Białe szaleństwo bajką zakończone” 

1. Czy płatki śniegu są takie same? Czy woda zawsze zamarza? Gdzie wiecznie leży śnieg? 

Czy z każdej góry mogę zjechać na sankach? Czy po jeziorze mogą jeździć łyżwiarze? 

Multimedialna podróż dookoła Świata. A także omawianie podstawowych zasad bezpiecznej 

zabawy w czasie zimy. 

2. Zabawy na śniegu i lodzie: jeżdżenie na lodowisku, lepienie bałwana, zabawy śnieżkami, 

sporty zimowe: biegówki, sanki oraz mały kulig 

3. Zabawa w teatr, przygotowanie scenografii, tworzenie strojów i ogrywanie  ról. 

 

„Przyjedź do Nas Mikołaju” 

Jeżeli spotkać prawdziwego Mikołaja to tylko u nas na Farmie. Święty Mikołaj po dziesiątym 

skoku zawita na farmie Cztery Pory Rok. Z wielkim worem prezentów przy śpiewie anioła 

wszystkich Was tu woła.  Będzie ciepła strawa i zabaw tysiące będą z Wami tańczyć kury i 

zające. Będą też warsztaty bożonarodzeniowe będą i opowieści o śniegowej łące. Dużo zabaw 

i konkursów ze Świętym Mikołajem w czas ten cudny wręcz bajkowy z konikiem Figarem. 

Zapraszamy wszystkie dzieci w biały czas zimowy do na naszą farmę na niezapomniane 

spotkanie ze Świętym Mikołajem. 

 

Ok. 8.30   Wyjazd spod szkoły (okolice Piaseczna)  

Ok.10:00 -14.00  Przyjazd autokaru na Farmę 

Ok. 15.30   Powrót (okolice Piaseczna) 

 

Uwaga:  

1/ dzieci powinny być ubrane jak na imprezę plenerową - stosownie do aury, 

ew. „na cebulkę”, w  okresie opadów – wskazane kalosze,  
 

 

 
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:  110 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
    130 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

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

 

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.  

 

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)  

 

 
 

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/

