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Teatralnie i kulturalnie w Radomiu… 

 
Wyjazd w godzinach porannych. 

(godz. podajemy po dokonaniu  rezerwacji na interesujący Państwa  spektakl lub miesiąc wyjazdu) 

Przejazd do Radomia. Wizyta w Teatrze Powszechnym w Radomiu spektakl dla dzieci/młodzieży: 

Np. Tajemniczy ogród, Ania z Zielonego Wzgórza, Nie uchodzi, nie uchodzi, czyli Damy i huzary, Makbet, 

Amadeusz, Ryzykowna forsa, Chłopcy z Placu Broni …. 

 

*Możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 30zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 

25 zł/os (drugie danie, napój) lub 20 zł/os (pół pizzy, picie) LUB  

posiłek we własnym zakresie w Mc. Donald, s  

 

Wizyta w   Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (warsztaty trwają ok. 90 

min).  Do wyboru jeden z tematów poniżej:  

 
Tematyka dedykowana dla grup do klasy 6:  

 

KOLOR - Kolor wyraża więcej niż 1000 słów! Radość, smutek, energia czy tęsknota? Prawie każdą naszą emocję można opisać 

za pomocą barw. Dla artystów są one podstawowym narzędziem pracy, uniwersalnym językiem komunikacji z odbiorcą. Skąd 

biorą się kolory, co oznaczają, ile ich jest, kiedy ich nie ma? Odpowiedzi znajdziemy uważnie przyglądając się sztuce 

współczesnej, a także …tęczy! W trakcie warsztatu sami stworzymy farby, którymi namalujemy emocjonalne obrazy.  

 

KSZTAŁ -Wyobraź sobie, że gasną wszystkie światła. Dookoła panuje ciemność a kolory zlały się w wielką, czarną plamę. Co 

robić? Dotykać! Pod palcami trójwymiarowe przedmioty dostarczą nam wiele cennych wskazówek. Czy coś jest duże, gładkie, 

skomplikowane czy ciepłe? Formy przestrzenne są nośnikiem wielu wrażeń i informacji. W sztuce współczesnej jest dużo 

przykładów na wykorzystanie różnorodnych kształtów, faktur i materiałów. Wzorem współczesnych rzeźbiarzy zamienimy drobne 

przedmioty codziennego użytku w przestrzenne kompozycje.    
 

RUCH - Ruch to zdrowie, a ruszać się może każdy, nawet artysta malarz! Jeśli myśleliście, że tworzenie sztuki ogranicza się 

tylko do pracy rąk, to jesteście w błędzie. Podczas warsztatów będziemy biegać, skakać, tańczyć i jednocześnie rysować. W ten 

sposób powstaną pełne ekspresji dzieła nawiązujące do malarstwa akcji i działań performance. Artyści XX wieku udowodnili, że 

sztuka może być plastycznym zapisem ruchu człowieka. 

 

DŹWIĘK - Szuru buru! To ja, dźwięk! Dziś w wielu galeriach i muzeach wytężamy nie tylko wzrok, ale i słuch. Artyści chętnie 

sięgają po zjawiska dźwiękowe, które wzbogacają przesłanie i odbiór ich działań. Filmy video, instalacje, performance to formy 

pełne odgłosów, muzyki lub wypowiedzianych słów. Na naszych warsztatach zamienimy dźwięki w obrazy. Z szeleszczących 

tkanin, cieknących farb i rwanego papieru przygotujemy hałasujące obrazy. 

 

ŚWIATŁO - Jesienne korony drzew, pomarańczowe elewacje budynków czy intensywnie błękitne niebo to magiczne spektakle, 

które rozgrywają się dookoła nas. Nie byłyby one możliwe gdyby nie słońce nadające im intensywność barw i specyficzną 

atmosferę. Jaki wpływ wywiera światło na kolory i kształty? Poszukamy odpowiedzi na te pytania przyglądając się arcydziełom 

malarstwa. Podczas warsztatów wykorzystamy magiczne spraye do stworzenia świetlnych grafitti. 

 

KOMPOZYCJA - Przepis na kompot: ciemna plama w rogu, czarny kwadrat na środku a po przekątnej falowana linia. 

Smacznego! Dzieła sztuki nie powstają z przypadku. Artysta, tak jak dobry kucharz, dobiera składniki w określonych proporcjach 

w odpowiednim miejscu. Jeśli potrawa ma się udać potrzeba wiedzy i doświadczenia. Zapraszamy na warsztaty z artystycznej 

księgi kucharskiej czyli kompozycji. Stworzymy prace symetryczne, diagonalne, centralne i dynamiczne. Mniam! 

 

SŁOWO - My tu gadu gadu, a artyści projektują. Plakaty, książki, grafiki a nawet litery. Świat dookoła nas wypełniony jest 

mnóstwem komunikatów i obrazów. Za kształt wielu z nich odpowiedzialni są ilustratorzy i graficy, którzy w XX wieku stworzyli 

zasady projektowania graficznego. Przyjrzymy im się, a następnie zamienimy nasze ulubione słowa w zainspirowane sztuką 

współczesną zwariowane obrazy.   

 



 

Tematyka dedykowana dla grup kl 7-8  

ABSTRAKCJA - Współczesne wnętrza, architektura oraz cały cyfrowy świat zaprojektowane zostały według prostych i 

czytelnych zasad. Wypracowanie ich zajęło naszej kulturze tysiące lat. Po epokach przepychu, nadmiaru i skomplikowania form 

przyszedł czas na powściągliwość, racjonalizm i wiarę w matematyczną precyzję. Pojawiła się abstrakcja. Podczas spotkania 

przyjrzymy się jednemu z najważniejszych zjawisk współczesnej kultury. Stworzymy kompozycje nawiązujące do twórczości 

między innymi Kazimierza Malewicza i Pieta Mondriana. 

CZŁOWIEK  - Jaki koń jest każdy widzi, ale czy na pewno? 

Sztuka XX wieku miała niezliczoną ilość pomysłów, na to jak pokazać człowieka. Spróbujemy prześledzić najciekawsze z nich, a 

następnie stworzymy zdeformowane przez krzywe zwierciadła autoportrety. Nie każdy może być Picassem, ale każdy może 

malować jak Picasso! 
  

PERFORMANCE - Czasy, w których tworzenie sztuki oznaczało malowanie obrazów dawno przeminęły. Dziś bycie artystą jest 

zadaniem znacznie trudniejszym. Nie wystarczy sięgnąć po pudełko z farbami. Zamiast nich na palecie mogą znaleźć się ludzkie 

emocje i doświadczenia. Im bardziej prawdziwe, nie udawane, tym lepiej. Na spotkaniu przyjrzymy się najsłynniejszym 

performerom, czyli artystom, którzy niczym aktorzy w teatrze występują przed publicznością, ale zamiast zachwytów, zostawiają 

widza galerii sztuki współczesnej w głębokim szoku. 

 

Powrót w godzinach popołudniowych 

 

 KOLEJNOŚĆ ATRAKCJI 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: 85 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

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

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

+  dodatkowo bilety wstępu oraz warsztaty razem : 50 zł/os  

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

*Możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 30zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 25 zł/os (drugie 

danie, napój) lub 20 zł/os (pół pizzy, picie)  LUB  posiłek we własnym zakresie w Mc. Donald, s  

 

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.   

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)  

 

 

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/

