
                                                                                   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 
Ruiny zamku w Czersku –  Labosfera 

1-3 SP  
 
8.45   Wyjazd (okolice Piaseczna, szkoły z dalszych miejsc wyjazd wcześniej)  
  
09.30-11.00  Zwiedzanie ruin zamku w Czersku  z pilotem  
 
11.00-12.00   Wizyta w Mc Donald, s  w Górze Kalwarii ( konsumpcja we własnym zakresie lub możliwość 

zamówienia  dla wszystkich  tego samego np. zestaw Haapy Meal) 
 
13.00-15.30  Pobyt na warsztatach w Labosferze  

Labosfera to miejsce, gdzie praktyka spotyka się z informacjami z książek, trwale 
pozostawiając wiedzę w głowach naszych gości 

Organizujemy ciekawe, kolorowe i pełne niespodzianek warsztaty chemiczne dla dzieci od 4 
roku życia. Uczestnicy eksperymentując poznają i zgłębiają nowe zagadnienia. 

PROPOZYCJA DLA  DZIECI 8 - 10 lat - Podczas warsztatów Starszaki będą miały 
okazję pogłówkować odkrywając odpowiedzi na przeróżne pytania - czy krew zawsze wiąże 
się z niebezpieczeństwem? Czy ze wszystkiego można zrobić lody? Jak zatrzymać na dłużej 
zapach?  

Do wyboru 1 temat:  

1. Czy faktycznie istnieją substancje które potrafią pochłonąć jak smok kilkaset razy większą ilość wody niż same 
ważą? Czy samemu można wyprodukować gaz? 

W trakcie naszych zajęć wykonamy doświadczenia, które odpowiedzą na te pytania. Zrobimy substancję, która pomoże 
wygimnastykować nasze palce, a przy tym sprawi wiele radości. 

2. Gluty nie kojarzą się z niczym przyjemnym, a jednak są bardzo przez wszystkich lubiane. Odmierzymy, odważymy i 
połączymy kilka substancji, które wydawać się będą mało komu znane, a jednak są często spotykane. Dzieci będą 
miały okazję zapoznać się z wyjątkową substancją jaką jest suchy lód. 

3. Przygotowania do imprezy urodzinowej często wymagają dużo pracy i czasu. Pokażemy, że chociaż pompowanie 
balonów może być przyjemne, to nie zawsze wymaga od nas używania ust ani pompki. Sprawdzimy czy istnieją 
substancje, które potrafią jednocześnie być płynne i być stałe. Udowodnimy również, że wydychany przez nas gaz 
można kupić na kilogramy. 

4. W tym zestawie połączyliśmy nasze wszystkie obrzydliwe doświadczenia – gluty i robale! Przekonamy się, że lawa 
wcale nie jest gorąca i bez obaw można ją zabrać do domu. To wyjątkowy zestaw, który będzie o sobie przypominać 
przez długi czas po powrocie z Labosfery. 

5. Te warsztaty to niepowtarzalna okazja do przetestowania swoich artystycznych umiejętności! Pomoże w tym 
fioletowe warzywo, które odpowiednio wykorzystane może być fantastyczną bazą do tworzenia różnych kolorów. 
Zrobimy kontrolowany wybuch oraz niekontrolowaną masę. 

Ok 16.00  Powrót (okolice Piaseczna, szkoły z dalszych miejsc powrót później ) 



Cena:   70 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
     90 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

         110 zł/ min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+  dodatkowo  bilety wstępu , przewodnicy miejscowi zg z programem  : 65  zł /os  
 
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 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! 

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 

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


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. 


