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

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 
 Ciechanów -  naukowo i historycznie… 
Park Nauki Torus + Zamek Książąt Mazowieckich 

 
7.00    Wyjazd spod szkoły. (godz. wyjazdu dot. szkół z okolic Piaseczna) 
  
Ok. 9.30  Przejazd do Ciechanowa. 

Zwiedzanie  ruin zamku połączone z lekcją : „ŻYCIE CODZIENNE W 
ŚREDNIOWIECZNYM ZAMKU” – ideą tej lekcji muzealnej jest uzmysłowienie uczniom 
jak wyglądało codzienne życie w zamku, jak żyli oraz czym się trudnili jego mieszkańcy. 
Uczniowie podczas tej lekcji zapoznają się również z powszechnymi zawodami 
wykonywanymi w średniowieczu takimi jak bednarz, rymarz. płatnerz… itp 

 

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

25 zł/os (drugie danie, napój) 

 

Pobyt w „Park Nauki Torus”:  Zwiedzanie  + warsztaty naukowe   ( ok 2 godz.)  

Park Nauki Torus – jak na centrum nauki przystało – zajmuje znaczące miejsce w edukacji 
społeczeństwa. Park jest przede wszystkim jednostką popularyzującą naukę, przybliżającą ją 
zwiedzającym, niezależnie od ich wieku, dzięki czemu wpisuje się w ideę uczenia się przez całe życie 
(ang. lifelong learning). Jako instytucja udostępniająca zwiedzającym narzędzia i pomoce naukowe w 
bezpośredni sposób wpływa na pozyskiwanie przez nich wiedzy. Jednym z zadań Parku jest wspieranie 
i wzbogacanie oferty edukacyjnej proponowanej przez system edukacji formalnej. Park umożliwia 
zwiedzającym samodzielne eksperymentowanie, odkrywanie praw i badanie zależności – przede 
wszystkim w obszarach fizyki, matematyki, techniki i architektury. Dzięki angażowaniu użytkownika w 
działanie Park odpowiada na potrzebę kształtowania w społeczeństwie chęci zdobywania wiedzy i 
brania odpowiedzialności za ten proces. Rozbudzanie motywacji do uczenia się jest niewątpliwie 
jednym z kluczowych celów centrów nauki. W obliczu szybkich zmian na świecie społeczeństwo musi 
przystosowywać się do nowych realiów – m.in. poprzez umiejętność (i chęć) uczenia się, chęć rozwoju 
czy modyfikowania swojej ścieżki zawodowej. Taka elastyczność wymaga otwartości na zmiany, 
odwagi w poruszaniu się po nieznanych sobie wcześniej dziedzinach wiedzy i motywacji do 
pozyskiwania kolejnych umiejętności. Działania prowadzone przez Park Nauki będą stanowić 
wsparcie dla procesu edukacji formalnej prowadzonego przez system edukacji.  

Warsztaty  Dzieci i młodzież w wieku od 9 do 15 lat zapraszamy do udziału w zajęciach  
„Klubu małego AlCHemika”.  
 

Uczniowie mogą zamienić się w prawdziwych badaczy i odkrywać niezwykłe zjawiska m.in.  
chemiczne. Uczestnicy warsztatów z pomocą edukatora będą przeprowadzać niezwykłe  
doświadczenia i poznawać wiele ciekawych zjawisk przyrodniczych.  
 

W „Klubie małego AlCHemika” zapraszamy na następujące zajęcia:  
-Atrament sympatyczny i chromatografia bibułowa (z ilu barwników składa się tusz)  
-Kolorowy świat wskaźników chemicznych (badanie pH i odczynów roztworów)  
-Lekcja o witaminach (wykrywanie witaminy C w sokach i owocach)  
-Magnetyczne przyciąganie (właściwości magnesów)  
-Pierwiastki występujące w życiu codziennym (stworzenie modeli związków  
chemicznych)  
-Tajemnice kodu DNA (wyizolowanie nici DNA z owoców)  
-Życie pod mikroskopem (budowa mikroskopu, jak przygotować preparat) 

Ok. 17.00-18.00 Powrót  pod szkołę.    (dot. szkoło z okolic Piaseczna)  
 

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 
         115 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących  
+dodatkowo bilety wstępu, lekcja muzealna,  warsztaty, przewodnik miejscowy: 40 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) 

 

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)  

 

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/

