
                                                                                   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 
 

„Bałtów na sportowo” 
Program dedykowany dla klas 4-6 SP  

 
Dzień 1 
7.00   Wyjazd spod szkoły. 
  Przejazd do Bałtowa  gdzie znajduje się PARK JURAJSKI. 
Ok. 10.00 Pobyt w parku:   PAKIET PRZYGODA: 

● JuraPark (park dinozaurów)  
● Prehistoryczne Oceanarium  
● Zwierzyniec Bałtowski (dolny + górny)  
● Sabatówka - Wioska Czarownic  
● NOWOŚĆ! Polska w Miniaturze  
*PARK ROZRYWKI (+ bilet wstępu 10 zł/os)  

W trakcie pobytu dzieci mogą skorzystać z punktów gastronomicznych we własnym zakresie 
lub za dopłata możliwość dokupienia dodatkowego obiadu ( drugie danie z napojem) + 25 
zł/os  

  Przyjazd na zakwaterowanie w okolice Janowa Lubelskiego/Ulanowa.  Kolacja na ciepło . Nocleg. 
 
Dzień 2   

Śniadanie. Wykwaterowanie. 
Przejazd do Janowa Lubelskiego.  Zajęcia z instruktorami.  ( do wyboru 1 aktywność)  

 
ZWARIOWANA OLIMPIADA - uczestnicy w grupach  ok. 5 osobowych rywalizują w 20 różnych konkurencjach np.  

• Narty 5-osobowe – członkowie zespołu mają za zadanie przejść określony odcinek drogi na specjalnie  
przygotowanych nartach. Głównym problemem w tej konkurencji jest skoordynowanie ruchów całego zespołu.  

• Spodnie 5-osobowe - wesoła konkurencja, która polega na wyścigu w specjalnych, gigantycznych spodniach.  

• Worki 5-osobowe – konkurencja z dziecięcych lat, która przy dopingu pozostałych uczestników stanowi bardzo dobrą,  
wesołą zabawę  

• Wyścig chomików – konkurencja, w której 5-osobowe zespoły mogą wczuć się w „los biednego chomika” ,  
pokonującego wyznaczoną trasę  

• Wyścig rydwanów – konkurencja, w której oprócz siły, sprawności, zaufania, współpracy wymagana jest odwaga  
osoby znajdującej się na rydwanie  

• Bolkowe narty - konkurencja, w której 5-osobowe zespoły pokonują trasę na bolkowych nartach. Jest to zabawa wymagająca 
zgrania, współpracy całego zespołu 

• Przeciąganie liny - najbardziej popularna konkurencja na wszystkich imprezach integracyjnych przeznaczona dla  
dzieci i dorosłych  

• Siatka tekili - wesoła konkurencja przeznaczona dla osób dorosłych polegająca na pokonaniu sieci przez dwa 6  
osobowe zespoły  

• Walka kogutów – konkurencja polega na przeciąganiu sie dwóch osób  

• Rura - zadanie zespołowe polegające na napełnieniu specjalnie przygotowanej rury wodą. Bardzo wesoła konkurencja  

• Cyrkiel - zgrywająca zabawa zespołowa, polegająca na wyścigu  
dwóch specjalnie przygotowanych cyrkli  

• Gąsienica - wesoła konkurencja dla trzech 5 osobowych zespołów polegająca na wyścigu gąsienic.  

• Mega supeł - konkurencja zmuszająca wszystkich do kreatywnego działania w zespole  

• Jazda na rowerze przeciwskrętnym – konkurencja polegająca na pokonaniu slalomu na rowerze. Jedynym  
utrudnieniem jest fakt, iż w rowerze wszystko działa odwrotnie. W tej zabawie można się przekonać jak trudno  
jest wyeliminować wyuczone nawyki  

• Obręcz – konkurencja logiczna, w której zespół ma do wykonania zadanie wydające się w pierwszej chwili  
niemożliwe do zrealizowania.  

• Skoczek – jest to wspaniała zabawa, w której cały zespół  
musi wyskakać sobie zwycięstwo 

 
GRA PARKI NARODOWE  - jest to gra symulacyjna, w której uczestnicy będą mogli poprzez zabawę zapoznać  
sie z szeroką rozumianą tematyką ochrony przyrody w Polsce. Podczas tej gry na uczestników czeka szereg zadań związanych 



z przyrodą polską. Oprócz wielu zadań z przyrody uczestnicy będą musieli się zmierzyć z  
wieloma zadaniami sprawnościowymi. Gra parki jest to doskonała gra dla grup, które chcą w sposób aktywny  
zapoznać się z tematyką ochrony przyrody w Polsce. 

 
MEGA GRY PLANSZOWE – pakiet ogromnych gier planszowych oraz komputerowych  

• Płotki – popularna zabawa polegająca na pokonaniu przeciwnego  
zespołu; 6m x 6m ; 2-14 osób  

• Mega chińczyk – zabawa której nie trzeba tłumaczyć; 4m x 4m, 6 osób  

• Saper – powiększona wersja komputerowej gry w  
bardzo dużych rozmiarach ; 6m x 6m ; 2-10 osób  

• Warcaby – zasady są znane każdemu i nie trzeba ich  
wyjaśniać : 2m x 2m ; 2-8 osób  

• Szachownica – zabawa matematyczno umysłowa, w  
której zadaniem uczestników jest zdobycie  
odpowiedniej liczby punktów: 3m x 3m ; 4-12 osób  

• Gwiazda – zmodyfikowana wersja twistera przeznaczona dla bardzo sprawnych dzieci: 6m x 6m ; 8-16 osób 
  

Obiad 
 
18.30-19.30 Powrót pod szkołę. 
 
 

   KOLEJNOŚĆ ATRAKCJI  MOŻE ULEC ZMIANIE 
 
Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi siedzeniami 
- zakwaterowanie w hotelu, pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami lub studio 
- wyżywienie zgodnie z programem 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- ubezpieczenie NW  5000 zł  
- VAT 
- grupy 30 os. - 2 miejsca gratis dla nauczycieli, od  30 do 45 os. – 3 miejsca gratis dla nauczycieli 

-  składka TFG i TFP   

 
Hotel w okolicach Ulanowa 

Cena: 315 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

Cena: 345 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
    Cena: 375 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu/przewodnicy miejscowi od 90 zł/os do 110 zł/os* 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

Możliwość dokupienia dodatkowego obiadu w Bałtowie w pierwszym dniu wycieczki  

 ( drugie danie z napojem) + 25 zł/os 

 

W przypadku braku miejsc w interesującym Państwa terminie możliwość sprawdzenia  zakwaterowania 
w hotelu w Janowie Lubelskim  - dopłata + 40 zł/os  

 

 
ZAJECIA SPORTOWE - W cenę wliczono przygotowanie i realizację wybranego pakietu, profesjonalną obsługę (wykwalifikowaną 

kadrę, atestowany sprzęt), niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć i bezpieczeństwa podczas ich organizacji. Firma 

organizująca zajęcia rekreacyjno-sportowe bierze pełną odpowiedzialność za uczestników podczas prowadzonych zajęć, i zobowiązuje 

się do zapewnienia  pełnego bezpieczeństwa uczestnikom w czasie realizacji zajęć survivalowych. Opiekunowie i pilot grupy 

zobowiązują się uczestniczyć w zajęciach w celu zapewnienia  opieki pedagogicznej nad uczestnikami zajęć. 

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 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


Zaliczka konieczna do podpisania umowy:  150zł/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 negocjujemy w hotelu  zmianę  terminu  wycieczki na inny możliwy  
termin.  

Możliwe jest  dodatkowe ubezpieczenie  od  rezygnacji gwarantujące zwrot wpłaconej należności   

 (Zachorowanie / hospitalizacja  obejmujące również  COVID /KWARANTANNĘ - dotyczy całej grupy) :  

„Organizator informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w 
imprezie z powodu choroby ( zaświadczenie od lekarza lub karta wypisu z szpitala ), napadu na mieniu (protokół z policji), 
śmierci osoby bliskiej ( akt zgonu ).  Zachorowanie na Covid-19 + Kwarantanna  (ale w tym przypadku  ubezpieczenie  
dotyczy całej grupy) . Organizator informuję,  że wykupienie  ubezpieczenia kosztów rezygnacji jest możliwe wyłącznie w 
dniu zawarcia Umowy. 

Cena ubezpieczenia, to: 20 zł w przypadku wycieczek 1-dniowych, 40 zł w przypadku wycieczek  2-dniowych, 50 zł  w 
przypadku wycieczek 3-dniowych, 70 zł  w przypadku wycieczek 4-dniowych, 85 zł  w przypadku wycieczek 5-
dniowych. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych wysokość powyższych składek wzrasta 
dwukrotnie.” 
 
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/

