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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 
„Bajka Pana Kleksa oraz Szlak Orlich Gniazd” 

 
Dzień 1 
6.30   Wyjazd spod szkoły  
   Przejazd do Katowic: 
Ok. 11.00-15.30 Odwiedziny w „Bajce Pana Kleksa” są związane ze zwiedzaniem przez dzieci ponad 1000 .
  m2 interaktywnej, multimedialnej ekspozycji, która jest podzielona na 8 stref tematycznych . 
  (pomieszczenia są inspirowane krainami z serii przygód o Ambrożym Kleksie): Ostatni . 
  Rezerwat Przyrody, Kraina Szpaka Mateusza, Psi Raj, Bajdocja, Abecja, Planeta Fantazja i . 
  Złomowisko Robotów.  

Dzieci przechodzą przez całą ekspozycję pod okiem Przewodnika - doświadczonego animatora, 
stylizowanego na postać Adasia lub Agnieszki, którzy pełnią funkcję pomocników Pana Kleksa. 
ich zadaniem jest zaangażowanie dzieci do wspólnej zabawy.  
Dzieci podczas zwiedzania będą mieć do wykonania misję - ich zadaniem będzie odnalezienie 
ukrytych na ekspozycji 3 magicznych przedmiotów Pana Kleksa. Aby tego dokonać, będą 
szukać wskazówek i rozwiązywać zadania.  
W trakcie zwiedzania będą m.in. leczyć chore sprzęty, odkrywać sekrety Pana Kleksa, 
uczestniczyć w Kleksografii. Będzie wspólne śpiewanie piosenek z Akademii Pana Kleksa. 
Dodatkowo, dzieci będą korzystać z interaktywnych elementów, np. gra planetarna Układ 
Słoneczny, quiz wiedzy o kosmosie czy fotele do dymulacji stanu nieważkości.  

 
Smart Kids Planet Centrum Mądrej Zabawy!  
Nowa tymczasowa przestrzeń, która na co dzień ma swoją siedzibę w Warszawie, przez kilka 
miesięcy jest dostępna w Bajce Pana Kleksa.  
Założeniem ekspozycji jest 11 atrakcji rozmieszczonych na otwartej przestrzeni, gdzie dzieci 
mogą pobawić się w dowolny sposób, bez narzucania schematów. Najważniejsze założenia to 
mądra zabawa - dzieci mają okazję bardziej się zintegrować, ćwiczyć umiejętności motoryczne, 
pobudzić swoją kreatywność i twórczość. Wśród atrakcji znajdują się duże piankowe klocki, z 
których można tworzyć przeróżne konstrukcje, atrakcje multimedialne, kulodrom czy mini linia 
produkcyjna "Akcja Segregacja". Na miejscu z grupą jest dostępny animator, który angażuje 
dzieci i pomaga, wyjaśniając, w jaki sposób używać poszczególnych elementów.  
 
Harmonogram zajęć:  (obowiązuje do 31 05 2022 po tym terminie może nastąpić zmiana 
harmonogramu i cen wstępu  )  

• zwiedzanie z indywidualnym przewodnikiem- czas zwiedzania to ok. 2h. 
• przerwa - dzieci mogą mieć swój prowiant lub skorzystać z oferty naszej kawiarni, czas ok. 

20 minut, 
• warsztaty- zajęcia są prowadzone przez doświadczonego animatora lub zawodowego 

popularyzatora nauki. Zakres tematyczny warsztatów dostosowujemy do wieku dzieci. Są to 
albo eksperymenty i doświadczenia chemiczne, albo warsztaty ekologiczne, będące 
połączeniem nauki i zabawy. Czas trwania to ok. 35 minut, 

• posiłek dla dzieci - połowa pizzy + szklankę soku - ok. 30 minut, 
• 60 minut swobodnej zabawy w Smart Kids Planet 

Z kwestii organizacyjnych:  
• Dzieci muszą mieć ze sobą skarpetki na zmianę- najlepiej antypoślizgowe,  
• w przypadku braku skarpetek zamiennych, posiadamy dostępne w sprzedaży w cenie 9 zł, 
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jako jedyni w Polsce posiadamy zaplecze urządzeń, takich jak:  



• kamery termowizyjne- mierzące w czasie rzeczywistym temperaturę wszystkich osób 
obecnych w obiekcie, 

• tężnie solankowe- oczyszczające powietrze, 
• lampy UV-C- działające antybakteryjnie i przeciwwirusowo, 
• ozonatory- wykorzystywane podczas przerw technicznych do dezynfekcji powierzchni. 

Ok. 16.00 Przejazd  w okolice Zawiercia  
Ok. 17.30 Zakwaterowanie .  Kolacja na ciepło.  Nocleg 

Prosimy o zabranie  piłek - wieczorem  możliwość zajęć sportowych lub dyskoteki. 
 
Dzień 2 

Śniadanie. 
Wykwaterowanie  
Dokładny program  jest sugerowany  przez biuro w zależności od  lokalizacji  konkretnego  
noclegu  dostępnego w interesującym Państwa terminie, na Szlaku Orlich Gniazd  
Możliwe atrakcje:  
1. Przejście trasą turystyczną wśród jurajskich skał od zamku Mirów  do Bobolic.  
2.   Zwiedzanie ruin zamku w Ogrodzieńcu 
3.   Muzeum Rzemiosł Dawnych w Żarkach  
4.   Pustynia Błędowska – punkt widokowy  
 
Powrót na obiad w miejsce zakwaterowania  

  Zwiedzanie ruin zamku w Olsztynie.  
18.00-20.00  Powrót pod szkołę. 
 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA 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   

 
Cena: 345 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

Cena: 375 zł/min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
Cena: 405 zł/min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu/przewodnicy miejscowi od 110 zł/os do 140 zł/os* 
Bajka Pana Kleksa obejmuje pakiet: oferta Zwiedzanie Bajki z Przewodnikiem + warsztaty naukowe lub ekologiczne + posiłek 

(połowa pizzy + szklanka soku) + 60 minut swobodnej zabawy w Smart Kids   oraz ustalone  bilety na Szlaku Orlich Gniazd  

 
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

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:  150zł/os.   

mailto:viola@wordtravel.com.pl


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/

