
                                                                                   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 
 „Lublin lub Sandomierz na sportowo” 

 

Dzień 1 
6.30  Wyjazd spod szkoły.  
Ok. 10.30  Przyjazd do Janowa Lubelskiego.  
 
Zajęcia z instruktorami.          w trakcie zajęć przerwa na obiad  
 
Wyprawa samochodami terenowymi (1 godz.) po bezdrożach leśnych (mokradła, wzniesienia, wydmy, bagna). Możliwość wersji 
brudnej -  obowiązek posiadania ubrań na zmianę, oraz wiązanych butów. 
UWAGA KONIECZNOŚC PODPSIANIA SPECJALNEGO OŚWIADCZENIA/ZGODY PRZEZ RODZICA KAZDEGO 

UCZESTNIKA 
LUB  
Przeprawy przez teren bagienny – ekscytujący, pełny wrażeń spacer przez „bagno”.  
Trasa jest dostosowana do wieku i kondycji uczestników. Obowiązek posiadania ubrań na zmianę, oraz wiązanych butów 
 (w przypadku zbyt niskiej temperatury proponowane są inne zajęcia ) 

 
Żyroskop- Eliminator (PAKIET)  
Żyroskop–cywilna wersja trenażera lotniczego używanego w wojsku, lotnictwie i astronautyce, pozwalająca doświadczyć wrażeń, 
jakie towarzyszą podczas lotu. W pewnym momencie nie wiemy gdzie jest góra a gdzie dół. Możemy uzyskać przeciążenia do 3G 
Eliminator – to zdecydowanie najlepsze urządzenie do przeprowadzenia konkurencji zespołowych. Dmuchana arena pomieści 
jednocześnie aż sześciu uczestników, których zadaniem jest utrzymanie się jak najdłużej na wystających platformach. Zadanie 
utrudnia pałka, która porusza się z zmienną prędkością w obydwu kierunkach. Uczestnicy muszą się wykazać ogromnym refleksem i 
sprawnością fizyczną. 
 
Gra Enigma  - Zespół szturmowy „AGENTX” to grupa starannie wyselekcjonowanych ludzi, stanowiących razem zgrany zespół. 
Realizacja postawionego celu wymaga od członków zespołu podziału zadań, odpowiedzialność za powierzony do realizacji „fragment 
układanki” oraz konsekwencji w działaniu. Ludzie ci są specjalistami w swoich dziedzinach, jednak mają świadomość 
odpowiedzialności za pozostałych członków zespołu, po to, aby w razie kontuzji lub braku możliwości realizowania zadania przez 
członka zespołu, np. postrzał, kolega mógł przejąć jego funkcje. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zadań  
-ewakuacja przyjaciela.  
-równoważnia - zadanie z pozoru łatwe, ale wymagające od uczestników ogromnej precyzji i koncentracji.  
-rurociąg - zadaniem zespołu jest zamkniecie obiegu pewnego rurociągu  
-balance - kolejne wyzwanie stanowi ustawienie specjalnej wagi w ściśle określonej pozycji 
 
 

Zakwaterowanie w Janowie Lubelskim lub w przypadku braku miejsc w interesującym Państwa terminie w  
Ulanowie . Kolacja . Nocleg  
 
*W przypadku zakwaterowania w Janowie Lubelskim możliwość organizacji WIECZORNYCH 
PODCHODÓW  + 20 zł/os  

 
 
 
 

Dzień 2   
Śniadanie  Przejazd do Lublina. 
Zwiedzanie z przewodnikiem –„ Lublin w pigułce” -  trasa, wiodąca do  najciekawszych zabytków lubelskiego Starego 
Miasta: Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Lubelskim ,  Brama Grodzka, Bazylika  Dominikanów, .Rynek, Trybunał 
Koronny, Archikatedra, Brama Krakowska, Nowy Ratusz. 
+  gra miejska ... czyli turystyka z zagadkami. Jest to ciekawa forma samodzielnego odkrywania tajemnic miasta. 
Uczestnicy gry, podzieleni na grupy przemierzają miasto, kierując się informacjami zawartymi w otrzymanych 
materiałach (mapka z opisem) i rozwiązując kolejne zadania. Na końcu na zwycięzców czekają nagrody! 

Obiad  
Wyjazd z Lublina  
18.30-19.30 Powrót pod szkołę. 
 
 
LUB  



 
 
 
 
Śniadanie  Przejazd do Sandomierza  
 

„Gra miejska SPORTOWA , jak sama nazwa wskazuje, odbywa się w przestrzeni miejskiej.. Uczestnicy podzieleni są na 
małe 6 osobowe, rywalizujące ze sobą zespoły. Zadania, które wykonują uczestnicy są osnute wokół atrakcyjnej fabuły, 
dzięki czemu rozgrywka staje się emocjonująca. Zadaniem graczy będzie zebranie wszystkich elementów układanki  
potrzebnej do rozwiązania określonego zadania. Kolejne zadania zbliżają zespół do rozwiązania zagadki.  Zespoły 
posługują się mapą satelitarną i wskazówkami otrzymanymi w materiałach na początku gry. Spotykają postacie-
animatorów, którzy udzielają potrzebnych informacji i wyznaczają zadania, które musi wykonać cały zespół.” 
 
Cele    poznawcze gry:   

 Po co komu brama w mieście, czyli co zostało z wieków dawnych  
 Czy człowiek przeciśnie się przez ucho igielne   
 Skąd się wzięła Katedra   
 A pod ziemią drugie miasto, czyli co się kryje pod Starówką   
 Krzemień pasiasty, czy był cenniejszy niż złoto   
 Czy można "Zakotwiczyć Niebo", czyli niezwykły port na środku rynku  
 Gdzie na rowerze jeździ Ojciec Mateusz   
 Wiele innych interesujących miejsc i wątków  
 Gdzie jest ta Brama Opatowska   
 wiele innych       

Przykładowe zadania: 
Hydraulik - jest to zadanie wymagające od uczestników zdolności planowania oraz dużej wyobraźni przestrzennej. 
Zdanie polega na zamknięciu wszystkich otworów hydraulicznych.        
Rurociąg - jest to wyjątkowo zespołowe zadanie, które polega na wyciągnięciu piłki z specjalnie przygotowanego 
urządzenia. Aby wykonać to zadanie potrzebna będzie wyjątkowa współpraca całego zespołu.   
Latający dywan - konkurencja, w której każdy zespół będzie musiał wyłonić lidera potrzebnego do wykonania tego 
zadania. Zadanie polega na przemieszczeniu się dziesięciu osób z grupy, na drugą stronę trasy bez dotykania podłoża. 
Jedynym artefaktem, którym będą dysponowali uczestnicy jest specjalny dywan. Zadanie wymagające od uczestników 
zgrania, dokładności i sporej kondycji fizycznej   
Ratunek - zadaniem uczestników jest pozoracja akcji medycznej, w której uczestnicy muszą uratować rannego rozbitka. 
Jest to zadanie, które oprócz elementów integracyjnych daje możliwość zdobycia potrzebnej w życiu codziennym wiedzy 
związanej z ratownictwem medycznym.    
Piłkarze -  ta z pozoru myląca nazwa konkurencji niewiele wspólnego ma z grą w piłkę. Zadanie polega na włożeniu 
zestawu różnych  piłek za pomocą specjalnych pałeczek do kosza. Jest to program wymagający od uczestników dużej pre 
zgrania całego zespołu Inne zadania  -  na uczestników będą czekały również inne zadania, które będą stanowiły 
niespodziankę.      
INFORMACJE DODATKOWE   
Na czas imprezy obowiązywać będzie ubiór nieformalny, tak więc proszę ubrać się niezobowiązująco w strój, w którym 
czujecie się komfortowo. Ważne abyście dla własnego komfortu pamiętali  o tym, żeby zabrać:   

 Strój nieformalny i wygodny.  
 Obuwie, którego nie będzie żal zabrudzić + na zmianę.  
 Ciepłe ubranie.  
 Dobry humor 

Obiad  
Wyjazd z Sandomierza  
18.30-19.30 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: 490 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 

Cena: 530 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
    Cena: 560 zł /min. 30 os. - max. 34 os. płacących 

+dodatkowo bilety wstępu/przewodnicy miejscowi/ zajęcia sportowo-integracyjne 

 od 100 zł/os do 110 zł/os 

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 

 

*W przypadku zakwaterowania w Janowie Lubelskim możliwość organizacji WIECZORNYCH  
 PODCHODÓW  + 20 zł/os 

 
ZAJECIA SPORTOWE - W cenę wliczono przygotowanie i realizację wybranego pakietu, profesjonalną obsługę (wykwalifikowaną 

kadrę, atestowany sprzęt), niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć i bezpieczeństwa podczas ich organizacji. Firma 

organizująca zajęcia rekreacyjno-sportowe bierze pełną odpowiedzialność za uczestników podczas prowadzonych zajęć, i 

zobowiązuje się do zapewnienia  pełnego bezpieczeństwa uczestnikom w czasie realizacji zajęć survivalowych. Opiekunowie i pilot 

grupy zobowiązują się uczestniczyć w zajęciach w celu zapewnienia  opieki pedagogicznej nad uczestnikami zajęć. 

 

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 

Z      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  

C      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. 

K 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. 

 

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


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, 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

