
                                                                                    K. Orłowski, V. Wojeńska 
05-500 PIASECZNO    UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4   

TEL/FAX     22- 716 71 11 TEL  22-   716 71 17 , 737 12 26 

 

Warsztaty „Pokochaj Las” k/ Tarczyna  
 

Sylwoterapia – tak fachowo nazywa się dziedzina medycyny naturalnej zajmująca się korzystnym wpływem drzew 
na nasze zdrowie. Jak to się dzieje, że drzewa leczą? ….. Zapraszamy na quest wśród drzew – aby przekonać się o tym 

osobiście i czerpać z tej drogocennej wiedzy. 

Wspólnie też przygotujemy tablicę z warstwami lasu, którą zabierzecie ze sobą. Nie tylko przypomni Wam miłe chwile 
spędzone u nas, ale też pomoże w zdobywaniu nowej wiedzy. 

Po wspaniałej, leśnej wyprawie, oddamy Wam do dyspozycji wiatę piknikową, plac zabaw, miejsce na ognisko. 
Przygotujemy i przeprowadzimy zabawy integracyjne. Możecie też nakarmić nasze zwierzęta, przytulić króliki. 

Dedykowane dla dzieci  do 12 lat -  grupa- min. 30 dzieci, maks. 50 dzieci 

 

8.00 * Wyjazd spod szkoły, przejazd w okolice Tarczyna   (dokładna godz. wyjazdu  uzależniona jest 

od lokalizacji szkoły oraz na jaką godzinę uda się zrobić rezerwację warsztatów)  

 
Ok. 09.00 -13.00 Zajęcia:  ( czas pobytu 4 godz.)  

-powitanie i poczęstunek (coś słodkiego – np. szarlotka       

-podział dzieci na 2 grupy (zajęcia w każdej grupie trwają ok. 45 min.  
Po tym czasie następuje zamiana grup) 
I grupa – tworzymy tablicę z warstwami lasu 
II grupa – podchody – sylwoterapia 
-karmienie zwierząt, jazda na tyrolce, gry i zabawy na łące pod opieką animatorów 
-poczęstunek – kiełbasa z ogniska, bułeczka, ketchup 

   -woda lub herbata z rumiankiem (zależy od pogody) do picia przez cały czas trwania  
   wycieczki 
   -2 animatorów do opieki przez cały czas pobytu dzieci 
 
Ok. 14.00   Powrót  pod szkołę 

 

 
.   *  możliwość wydłużenia wycieczki o dodatkowe atrakcję ( uzależnione od  lokalizacji  
   szkoły) – np.  sala zabaw , park trampolin,  Mc. Donald, s,  zwiedzanie Warszawy) –  
.   w takim przypadku doliczany jest tylko  bilet wstępu wybranej atrakcji . 
 
Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- VAT  
- 3/4 miejsca gratis dla nauczycieli 
- bilet wstępu 

 

Cena:    140 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
 160 zł/min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
 170 zł/min. 30 os. - max  34 os. płacących 

 



Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP 

 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to od  49 miejsc  do 55 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).  

 

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 – 50 zł /os 

 

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/

