
                                                                                   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 
Góry Świętokrzyskie dla najmłodszych  

  - jeden kierunek, dużo możliwości       
   
Wyjazd spod szkoły.   Przejazd w Góry Świętokrzyskie . 
 
Przy wycieczce 1 dniowej  do wyboru są możliwe 2 punkty programu. 
 
Godziny wyjazdu i powrotu potwierdzamy po deklaracji,  które punkty programu Państwa interesują. 
Warto w tej kwestii brać pod uwagę lokalizację  poszczególnych atrakcji turystycznych ) 
Orientacyjnie  wyjazdy są pomiędzy godz. 6.30 a 8.00 a powrotny od 18.00 do 20.00  
Cena przewiduje obsługę 1 kierowcy ( max czas trwania wycieczki 15 godz., w tym 3 godz. pauza ) 
 

1. Jaskinia Raj  zwiedzanie z przewodnikiem  (konieczna dużo wcześniejsza rezerwacja, obligatoryjny zakup biletów w 
przeciągu 7 dni od dokonania rezerwacji wstępnej) . Godzina wyjazdu uzależniona od godziny rezerwacji jaką uda Nam 
się dokonać w  Jaskini Raj Ze względu na przepustowość Jaskini Raj sugerujemy max wielkość grupy do 48 osób. 
   

2.  Wejście szlakiem turystycznym na Święty Krzyż (lub za dopłatą wjazd kolejką ) +  taras widokowy gołoborze na 
Świętym Krzyżu. W drodze powrotnej postój w Zagańsku – Dąb Bartek.  
 

3. Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej pod Świętym Krzyżem- zwiedzanie + warsztat. Pobyt w tym 
niesamowitym miejscu to niepowtarzalna okazja, aby odbyć wyjątkową podróż w czasie i zobaczyć pracę 
szewca, wikliniarza, pracownię garncarską i tkacką, kuźnię oraz chatę zielarki. Średniowieczni rzemieślnicy 
chętnie podzielą się ciekawymi opowieściami oraz pokażą kunszt swoich niecodziennych umiejętności. 
 

4. Babyjagowo - wioska czarownic  i bajkowy plac zabaw dla dzieci, położony u stóp Łysej Góry. Miejsce, w którym 
dzieci mogą poczuć się jak bohaterowie bajek o Jasiu i Małgosi, spotkać Zbója Madeja i świętokrzyską Babę Jagę. 
 

5. Wizyta w Energetycznym Centrum Nauki – zwiedzanie połączone z udziałem w warsztatach oraz  ogród zew. 
Znajdują się tutaj: siłownia dla spragnionych ćwiczeń i wyzwań ruchowych, zjeżdżalnie wykorzystujące 
różnice poziomów terenu, trampolina oraz karuzela napędzana w zupełnie nietypowy sposób. Do dyspozycji 
odwiedzających Energetyczny Ogród oddaliśmy równoważnię, ponad trzydziestometrową tyrolkę, litery do 
wspinania oraz kolorową strefę optyczną i kilka innych interaktywnych atrakcji. 
 

6. Zamek w Chęcinach - zwiedzanie ruin średniowiecznego zamku 
 

7. Centrum Geoedukacji (zwiedzanie, warsztaty, kapsuła czasu) .  Rezerwat Kadzielnia.  
 

8. Muzeum Zabawek i Zabawy – zwiedzanie  + wybrana lekcja  (przykładowa tematyka poniżej)  POLECAMY WTORKI! 

 
-KILKA SŁÓW O ANIMACJI Jak nakręcono Reksia, Bolka i Lolka czy Shreka? Jak porusza się Miś Uszatek i Colargol? Czy 
można zrobić film bez taśmy filmowej i czy to bardzo trudne zadanie? Zajęcia przybliżają historię i techniki animacji filmowej. 
 
-ZAPROJEKTUJ SOBIE DOMEK Lekcja  składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej (warsztatowej).W pierwszej, 
teoretycznej części dzieci zapoznają się z historią domków dla lalek, poznają najciekawsze w historii domki dla lalek i ich wnętrza 
oraz pojęcie dollhause miniatures (wykonywanie miniatur domków). W drugiej części dzieci zajmą się projektowaniem domków i 
ich wnętrz. Do tego celu zostaną przygotowane gotowe bryły (2 moduły) do składania: domek i zamek. Po lekcji dzieci będą mogły 
zabrać wykonane przez siebie konstrukcje. 
 
-W CO BYM SIĘ BAWIŁ JAK BYM SIĘ URODZIŁ 40 LAT TEMU Zajęcia przedstawiają kilka najpopularniejszych gier i zabaw 
PRL-u. Zaproponowane gry i zabawy będą dostosowane do wieku uczestników. Lekcja ma na celu przedstawienie historii zabaw 
ale również ma zachęcić dzieci do samodzielnego wykonania zabawek wzorowanych na tych z epoki PRL-u i wypróbowywania ich 
w domu. Lekcja promuje peerelowską ideę „Zrób to sam”, którą realizował Adam Słodowy – zabawy w kontekście kulturowo-
historycznym. Zajęcia realizują podstawę programową w zakresie edukacji plastycznej, technicznej i historycznej. 
 



-GRY Gry znane są od tysiącleci. Zajęcia z wykorzystaniem planszówek są możliwe do realizacji w kilku wariantach. Mogą 
przedstawiać historyczne lub współczesne rozgrywki. Tematem zajęć mogą być także inspiracje historyczne i literackie w grach 
fabularnych. Elementem wspólnym dla wszystkich wariantów jest wspólna gra, w którą w trakcie spotkania zagrają uczestnicy. 
Tytuł gry i szczegółowy plan będzie ustalony z opiekunem grupy przed zajęciami. 
 
-CZY BABY JAGI TRZEBA SIĘ BAĆ?  Tematyka warsztatów ściśle związana jest z regionalnymi wierzeniami . Na zajęciach 
dzieci poznają odpowiedz na pytanie, kim jest i skąd  wzięła się świętokrzyska Baby Jaga. Uczestnicy poprzez zabawę ustalą 
wygląd oraz atrybuty regionalnej czarownicy. Specjalnym zadaniem będzie przygotowanie przez przybyłych magicznego wywaru. 
Lecz aby tego dokonać dzieci będą musiały rozwiązać tajemniczą zagadkę. 
 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 
 

Świadczenia: 
- transport lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- VAT  
- 3 miejsca gratis dla nauczycieli 

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

      110 zł/min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
      130 zł/min. 30 os. - max  34 os. płacących 

 

+dodatkowo bilety wstępu, przewodnik miejscowy w zależności od wybranych punktów programu od 
40 zł/os do 50 zł/os 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

*możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 30 zł/os (zupa, drugie danie, napój)     
lub  25 zł/os (drugie danie, napój)    LUB wizyta w MC Donald, s (konsumpcja we własnym zakresie) 

 
 

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 

Zaliczka konieczna do podpisania umowy 50zł/os.  (70 zł w przypadku wybrania opcji z Jaskinią Raj-  konieczny 
wykup biletów w przeciągu 7 dni od dnia założenia rezerwacji)  

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.  

 

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 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


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/

