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Toruń MAX   
Ze względu na dużą  ilość atrakcji,  które mają ograniczoną przepustowość grup szkolnych, wskazana rez wycieczki z 

kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ! (dot. miesięcy wrzesień-maj-czerwiec)  
 

 

6.30  Wyjazd spod szkoły. 
Ok. 10.30 Przyjazd do Torunia  

 
„Niewidzialny dom” 
Wyłączając zmysł wzroku pozwalamy pozostałym zmysłom przejąć kontrolę nad naszym ciałem i 
umysłem, co powoduje niesamowite doznania i refleksje. Nasi przewodnicy wprowadzają młodzież do 
świata pełnego empatii, zrozumienia i szacunku. Przekazujemy młodym osobom niezwykle ważne 
wartości, których nabycie sprawi, że zmienią swoje postrzeganie świata. Grupa autokarowa musi być 
podzielona na dwie mniejsze grupy. 

LUB  
Wizyta w FORCIE IV  - zwiedzanie fortu z przewodnikiem   
Fort IV jest przykładem doskonale zachowanego obiektu fortecznego zewnętrznego pierścienia 
Twierdzy Toruń z końca XIX wieku. Dzięki wyjątkowej atmosferze tego miejsca możemy się 
przenieść w czasie do wieku pary i telegrafu. Trasa zwiedzania wiedzie poprzez część 
koszarową podziemnymi tunelami do części bojowej, w której można zobaczyć stanowiska 
ochrony dna fosy, własnoręcznie obrócić 200 kilogramową kopułą, a także zaczerpnąć łaski 
losu w "szczęśliwej latrynie".  
*+ „Tor przeszkód”  Prowadzone przez instruktorów zajęcia na torze przeszkód. Przejście 
przez ściankę, czołganie się, równoważnia, rzut granatem, bieg przez opony. Zajęcia 
sprawdzające sprawność uczestników, w których liczy się także szybkość. Atrakcja dla 
wszystkich grup wiekowych, polecana dla grup, które lubią aktywnie spędzać czas. 

 
LUB  Wizyta w Centrum Nowoczesności „ Młyn Wiedzy”  -  (wersja z przewodnikiem lub bez)  

6 kondygnacji, 5000 m kw. powierzchni, 2 wystawy stałe i 7 czasowych – te liczby dają tylko 
zarys skali, w jakiej poruszamy się w Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Najważniejsze 
jednak jest to, ze w atrakcyjny, multimedialny i interaktywny sposób młodzi i starsi mogą tutaj 
poszerzać swoją wiedzę w wielu dziedzinach. 

Przejazd na Stare Miasto . Czas na posiłek we własnym zakresie w np. Mc Donald, s  
 
Zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta: Brama Klasztorna, Krzywa Wieża, Rynek 
Staromiejski, Ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika, kościół NMP, katedra Św. Janów (zew.), 
ruiny zamku krzyżackiego (zew.) – 2 godz  
 

  Obiadokolacja  w restauracji na Starym Mieście  
  Przejazd do hotelu pod Toruniem. Zakwaterowanie. Nocleg. 

 
Dzień 2 
  Śniadanie.  Wykwaterowanie.  Przejazd do Torunia.  

 
Seans w Centrum Popularyzacji Kosmosu "Planetarium -  to miejsce, w którym, dzięki 
specjalnej aparaturze, wyświetlamy popularne pokazy astronomiczne. Projekcje te trwają około 
40 minut. Zależnie od tytułu, opowiadają o wielkości i budowie Wszechświata, opisują 
najbardziej popularne gwiazdozbiory na niebie, przybliżają tajemnice planet i galaktyk. 

Wizyta w Piernikarni - każdy kto wkracza w gościnne progi Torunia zachwyca się smakiem i 
kunsztownym kształtem pierników. Od wieków toruńscy piernikarze zazdrośnie strzegą 
tajemnicy wyrobu tego niezwykłego specjału. W naszym warsztacie uchylamy rąbka tej 



tajemnicy. Podczas warsztatów uczestnicy własnoręcznie wykonają piernik – tak jak czynili to 
dawni mistrzowie, aby zabrać go ze sobą jako pamiątkę z Torunia. Dowiedzą się także jakie 
były dawne tradycje piernikarskie, poznają najciekawsze legendy związane z toruńskim 
specjałem oraz poczują zapach, pochodzących z dalekich krain, przypraw korzennych. W 
sklepie przy naszej Piernikarni można nabyć wyjątkowe pierniki wypiekane ręcznie według 
dawnych receptur. 

  Czas na posiłek we własnym zakresie w np. Mc Donald, s 
  

Wizyta w „Centrum Chemii w małej skali” ( pobyt ok. 1,5 godz.)  
Tematyka zajęć -  szkoły ponadpodstawowe 

1. Wstęp do Chemii w Małej Skali – podstawowe operacje laboratoryjne. 
2. Efektowne gazy – składniki powietrza (otrzymywanie i identyfikacja). 
3. Reakcje kwasowo-zasadowe (kwasy, zasady, skala pH i pochodne). 
4. Sole – analiza jakościowa (duży dział z możliwością . 
5. Chemia organiczna – wybrane, efektowne eksperymenty. 
6. Reakcje utleniania i redukcji (żelazo, chrom, mangan, miedź). 
7. Elektrochemia – ogniwa i elektroliza i procesy zachodzące z wymianą elektronów. 
8. Chemia dnia codziennego – wytłumaczenie procesów zachodzących dookoła nas. 
9. Najważniejsze eksperymenty przed egzaminem gimnazjalnym/8-klasy. 
10. Najważniejsze eksperymenty przed egzaminem maturalnym. 
11. Eksperymenty w NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ kształcenia ogólnego 

LUB    Bunkier – Wisła : symulator nalotu na miasto + gra miejska  
Fabularna gra miejska osadzona jest w czasach II Wojny Światowej. Poznacie wybitną toruniankę, 
generał Elżbietę Zawacką, posłużycie się dawnymi fotografiami przedstawiającymi wojenny Toruń. 
Będziecie musieli rozwikłać szyfry, przenosić tajne wiadomości i nawiązać współpracę z pewną 
niemiecką fotografką. Pewnie nie unikniecie nalotu na miasto! 
Tematyka wojenna jest tłem dla gry, w przemyślany sposób pozwoli nawet młodszej młodzieży przeżyć 
emocje związane ze stanem zagrożenia w okupowanym mieście. 
Opracowana przez nas gra miejska będzie sposobem na poznanie wybranych wątków z historii Torunia 
w angażujący sposób.  Scenerią gry będzie obszar starówki. Będziecie działać w kilku drużynach, a na 
końcu połączycie zdobyte informacje dla osiągnięcia wspólnego celu. Przygotowaliśmy łamigłówki, 
zadania na orientację, spostrzegawczość i zręczność. Żadna dobra gra miejska bez nich się nie obejdzie! 
Gra nie jest zamiennikiem tradycyjnego zwiedzania Torunia. Nie będziemy was uczyć o 
średniowiecznych zabytkach i Mikołaju Koperniku. 

   

 
  Wyjazd. 
19:00 – 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 ośrodku wypoczynkowym, pensjonacie, hotelu. Pokoje z łazienkami lub studio. 
- wyżywienie zgodnie z programem, 
- realizacja programu turystycznego, 
- opieka pilota, 
- ubezpieczenie NNW  6000 zł , 
-ubezpieczanie od kosztów rezygnacji  
- VAT, 
- 1 miejsce gratis dla nauczyciela na każdą 15 uczniów  

 -  składka TFG i TFP   

 Cena: 440 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
 Cena: 480 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
 Cena: 530 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu i przewodnicy miejscowi 95 zł/os do  145 zł/os* 
(*uzależnione 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).  

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:  200 zł/os. W przypadku wycieczek których termin wyjazdu jest na 30 dni i 
krócej od dnia podpisania umowy – wpłacamy całą kwotę.    

 

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.  

 
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 wyciągiem Warunków Uczestnictwa lub wyrażać się po przez wpłatę 
zaliczki/całej kwoty.          

        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 35% ceny wycieczki, 
- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 55% ceny wycieczki, 
- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 75% ceny wycieczki, 
- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 95% ceny wycieczki. 

Każdy uczestnik  imprezy Word Travel jest objęty ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji w cenie wycieczki. 
Ubezpieczenie nie obejmuje rezygnacji z tytułu choroby przewlekłej. Górna granica odpowiedzialności  
ubezpieczyciela to 1200 zł/os,  nie więcej niż kwota wpłacona za wycieczkę. 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji zapewnia ochronę na wypadek dwóch sytuacji: rezygnacji lub przerwania podróży. 
Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione w związku z wyjazdem, jeżeli przed rozpoczęciem podróży będziemy zmuszeni 
zrezygnować z wyjazdu z powodu, który jest wymieniony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia tj:  
 
1. Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, potwierdzonego dokumentacją lekarską, które nie 
rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży, co uniemożliwia uczestnictwo w imprezie turystycznej; 
2. Śmierci Ubezpieczonego lub osoby bliskiej w terminie maksymalnie do 60 dni poprzedzającym termin wyjazdu; 
3. Nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej, wymagającego obecności i stałej opieki 
sprawowanej przez Ubezpieczonego nad tą osobą, pod warunkiem, że żadna inna osoba dorosła zamieszkująca we 
wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bliską, nie może sprawować opieki; 
4. Przestępstwa popełnionego przez osoby trzecie na szkodę Ubezpieczonego lub osób bliskich, w następstwie którego 
powstała konieczność osobistego dokonania przez Ubezpieczonego czynności faktycznych bądź prawnych; 
5. Zdarzeń, których skutki dotknęły bezpośrednio mienie Ubezpieczonego, osoby bliskiej  tj. kradzież z włamaniem, pożar, 
uderzenie pioruna, wybuch, huragan, upadek statku powietrznego, powódź, grad, deszcz nawalny, zapadanie się ziemi, 

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


lawina, zalanie – powodując konieczność dokonania przez Ubezpieczonego osobiście odpowiednich czynności faktycznych 
i prawnych, mających na celu usunięcie skutków tych zdarzeń; 
6. Udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży (np. paszport, wiza wjazdowa) 
Ubezpieczonego, pod warunkiem, że kradzież lub utrata miały miejsce w okresie 45 dni poprzedzających wyjazd na 
imprezę turystyczną i zostały zgłoszone odpowiednim organom w ciągu 24 godzin od kradzieży, chyba że okoliczności 
uniemożliwiły dokonanie takiego zgłoszenia; 
7. Otrzymania przez Ubezpieczonego  wezwania do obowiązkowego wstawienia się przed sądem przypadającego na termin 
planowanej podróży; 
8. Otrzymania przez Ubezpieczonego  zaświadczenia potwierdzającego termin pobytu w sanatorium lub innej placówce 
leczniczo – rehabilitacyjnej w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony  oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu , a 
otrzymał takie powiadomienie po zawarciu umowy ubezpieczenia w terminie trwania zaplanowanej podróży; 
9. Wyznaczenia Ubezpieczonemu daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, a którego data przypada 
na termin podróży, pod warunkiem iż Ubezpieczony  nie znał daty egzaminu poprawkowego w chwili zawierania umowy 
ubezpieczenia; 
10.  Nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, potwierdzonego dokumentacją lekarską, które nie rokuje 
poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży i wymaga objęcia obowiązkową kwarantanną przez służby sanitarne, 
która zgodnie z zaświadczeniem, wydanym przez uprawiony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia 
imprezy turystycznej; 
11. Nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do 
dnia rozpoczęcia podróży; 
12. Śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby bliskiej. 
 
Franszyza redukcyjna (udział własny) to koszt 20 zł /os (zwrot od ubezpieczyciela jest automatycznie pomniejszany 
o taką kwotę poszkodowanemu)  
 
PROCEDURA WYKORZYSTANIA UBEZPIECZENIA OD KOSZTÓW REZYGNACJI ;  

W przypadku konieczności rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, podróżny zobowiązany jest: 
1)    Powiadomić biuro podróży o zaistniałym zdarzeniu powodującym rezygnację z udziału w imprezie turystycznej 

niezwłocznie po powzięciu wiadomości, nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu; 
2)    Niezwłocznie powiadomić Wiener TU S.A. o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego - w przypadku rezygnacji z 

uczestnictwa w imprezie turystycznej nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia biura podróży 
3)    Wskazać Wiener TU S.A. związek przyczynowo - skutkowy rezygnacji ze zdarzeniem, w wyniku którego nastąpiła 

rezygnacja z imprezy turystycznej; 
4)    Dostarczyć Wiener TU S.A. komplet dokumentów koniecznych do ustalenia zakresu odpowiedzialności i oceny stanu 

faktycznego, a w szczególności: 
a) wypełniony formularz zgłoszenia szkody:   https://wiener.pl/dla-firm/pakiet-ubezpieczen-dla-organizatorow-turystyki  
b) zaświadczenie z biura podróży o wysokości potrąceń z tytułu rezygnacji z uczestnictwa.  
 

 
 
 

Imię i nazwisko uczestnika……..………………………………………….. 
 
 
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego……………………………………….. 

https://wiener.pl/dla-firm/pakiet-ubezpieczen-dla-organizatorow-turystyki

