
                                                                                   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 
Warmia aktywnie i sportowo dla najmłodszych ... 

 
Dzień 1 
7.00   Wyjazd spod szkoły,  
 
  Przejazd do Olsztynka.  

Spacer z przewodnikiem  po Skansenie + możliwość wzbogacenie wizyty  ( + ok 15 zł) o lekcje 
muzealną np. 

 
-Nie święci garnki lepią… 

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi technikami garncarstwa ręcznego, poznają właściwości gliny 
i możliwości twórcze, jakie ona stwarza. Pod okiem instruktora i według jego wskazówek lepią następnie własne 
naczynia, które zabierają do domu. 
 
-Polska wycinanka ludowa 
Uczestnicy zajęć poznają rodzaje i historię wycinanek – najbarwniejszych i najpiękniejszych przejawów polskiej sztuki 
ludowej. 
Dowiedzą się również o praktycznym znaczeniu i codziennym zastosowaniu wycinanek jako małych dzieł sztuki. 
Na podstawie poznanych metod wycinankarskich stworzą własne papierowe kompozycje. Będą mieli okazję rozwinąć 
swój zmysł artystyczny poprzez odtwarzanie poznanych motywów oraz własną inicjatywę twórczą. 
 
-Tradycyjne konstrukcje budowlane na przykładzie budynków w Muzeum 
Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy dowiedzą się o tradycyjnych konstrukcjach budowlanych 
występujących w XIX i XX wieku i zapoznają się z typowymi konstrukcjami występującymi w Muzeum. 
Poznają powszechnie stosowane w regionie materiały budowlane i techniki łączenia konstrukcji drewnianych. 
Na modelu będą mogli złożyć ścianę w konstrukcji wieńcowej, sumikowo-łątkowej i słupkowo-ryglowej. 

 

 
LUB  Muzeum Pogranicza w Działdowie –  do wyboru jedna z lekcji  np.:  

 
Krzyżacy – Zakonnicy, Rycerze, Elita Władzy 

Czas Trwania: 60 minut, Dla kogo: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
Kilka stuleci temu tereny północnej Polski znajdowały się pod władzą mnichów spod znaku czarnego krzyża. Stworzyli 
oni państwo zakonne, które nawet współcześnie porusza wyobraźnię historyków i pasjonatów średniowiecza. 
Świadectwem dawnej potęgi krzyżackiej są między innymi istniejące po dziś dzień zamki oraz miasta, które zakładali. W 
trakcie lekcji muzealnej uczestnicy dowiedzą się o początkach Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu 
Niemieckiego w Jerozolimie, jego rozwoju oraz upadku, a także o życiu codziennym braci, nie zabraknie także 
ciekawostek związanych z regionem. Lekcja dostosowana będzie do wieku słuchaczy i zawiera elementy wykładu, 
pogadanki oraz warsztatów. 

 
Uzbrojenie Krzyżaków 
Czas Trwania: 60 minut, Dla kogo: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
Historia uzbrojenia Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie w latach 1226-1525. 
Wykład wraz z prezentacją multimedialną w sali warsztatowej. Krótkie przybliżenie historii Zakonu i zaprezentowanie 
najważniejszych broni stosowanych przez Krzyżaków m.in. podczas bitwy pod Grunwaldem. W ramach lekcji 
przewidziane jest również zwiedzanie sali muzealnej, poświęconej uzbrojeniu i przeprowadzenie quizu wiedzy. 

 
Spacerkiem po Zamku w Działdowie 
Czas Trwania: 60 minut, Dla kogo: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
Zamek działdowski przez ponad sześćset lat był świadkiem wielu wydarzeń historycznych, takich jak powstanie 
Działdowa, wojny Polski i Litwy z Krzyżakami, Potop Szwedzki, odzyskanie niepodległości i przyłączenie miasta do 
Polski. W tym czasie obiekt ten wielokrotnie ulegał zniszczeniom, był przebudowywany, a następnie wykorzystywany 
najpierw jako warownia krzyżacka, następnie siedziba starosty i rezydencja książęca, w końcu stał się siedzibą 
Muzeum. Opowieść połączona będzie ze zwiedzaniem budowli. 

  
 
 
   
 
 



 

  Przejazd do Olsztyna. Wizyta w Parku Przygody „Nowa Makumba”  (pobyt ok 2 h)  
 

DMUCHANE RURY Zabawa integrująca grupę i mobilizującą ją do wspólnego działania.  
W 5-osobowych zespołach należy przedostać się z jednego punktu do drugiego za .pomocą…dmuchanych rur. W tej 
zabawie liczy się współpraca i przede wszystkim dobra zabawa. 

 
WALKI SUMO Zabawa, która wywoła uśmiech na twarzy nawet największego ponuraka. W strojach zawodników sumo 
uczestnicy rozegrają walkę, która wyłoni prawdziwego zwycięzcę. Wspaniała zabawa angażująca nie tylko osoby 
znajdujące się w danym czasie na macie, ale .również rówieśników, którzy wcielają się w rolę publiczności. 
 
PARK LINOWY Dla poszukiwaczy przygód mamy 4 fantastyczne  trasy o różnym stopniu trudności   i 
długości – do wyboru jedna. Na wszystkich trasach znajduje się ponad 100 atrakcji umieszczonych między drzewami. 
Wśród nich, dla prawdziwych śmiałków, proponujemy aż 7 zjazdów tyrolskich, za które nie pobieramy dodatkowych 
opłat. Pod opieką naszych profesjonalnych  instruktorów makumbowy świat możesz odkrywać do woli i bez końca. 

 

GOLIAT Goliat to niezwykła gra zręcznościowa, która potrafi wciągnąć na długie godziny. Zasady są proste. .Dwie 
piłki połączone sznurkiem należy zarzucić na jak najwyższą poprzeczkę. Zabawę prowadzimy w formie dowolnej lub 
mini rywalizacji. 
Ognisko Oddajemy do dyspozycji grupy strefę ogniskową z przygotowanym paleniskiem i ustawionymi dookoła 
ławkami oraz z kijkami do pieczenia kiełbasek. (+ kiełbaski do samodzielnego upieczenia) 
   

  Przejazd do pensjonatu w okolice Olsztyna. Zakwaterowanie. 
  Kolacja na ciepło. Do dyspozycji grupy: mini ZOO, trampoliny. Nocleg  
 
Dzień 2 
  Wykwaterowanie. Śniadanie. Wyjazd.  
  Zwiedzanie Olsztyna: Stare Miasto, katedra. Wizyta w Planetarium.  
  Obiad w pensjonacie  
18.30-19.30  Powrót pod szkołę. 
 
 

Świadczenia: 
- transport lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami 
- zakwaterowanie w : Pensjonat położony pod Olsztynem. Składa się z pokoi, w których zapewniono kilkadziesiąt miejsc 

noclegowych.  Mają dobry standard wyposażenia i idealnie wg gustu gospodyni, skomponowane detale wykończeniowe, co razem tworzy 
nadzwyczaj przyjazny wypoczynkowi klimat. Obok znajduje się   plac zabaw dla dzieci z trampolinami oraz boiskiem do siatkówki. 
Obiekt  znajduje się  w przepięknym otoczeniu lasów i jezior oraz rzeki. (ale  nie jest położny bezpośrednio nad jeziorem) Wokół cisza, 
spokój i przestrzeń. Pokoje z łazienkami. 

- 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   
 
 

Cena: 305 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
Cena: 335 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
Cena: 365 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

 

+dodatkowo  bilety wstępu i przewodnicy miejscowi od 90 zł/os do 110  zł/os* 
(*kwota uzależniona jest od wyboru proponowanych atrakcji)  

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).  

Ze względu na wielkość pensjonatu jednocześnie  obsługujemy wyłącznie grupy standardowe. 

 



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:  200zł/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. 

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://www.word.travel.pl/

