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QUATROMONDIS CZTERY ŚWIATY Hugona Yorcka DLA CIEBIE
Witaj w mojej głowie, w Quatromondis – Czterech Światach Hugona Yorcka!
Jeśli tu trafiłeś, oznacza to, że albo jesteś wielkim fanem literatury i filmu fantasy lub SciFi,
albo miłośnikiem zamków, pałaców, niewiarygodnych historii i legend, albo zdążyłeś mnie już poznać,
a co najważniejsze, chcesz, a przynajmniej chciałbyś, przeżyć wakacje, których nie zapomnisz…
Legendarne kolonie owiane tajemnicą, dziejące się w strzelistych zamkowych wieżach, czy pałacowych
ogrodach, będą dla Ciebie spełnieniem marzeń. Proponuję zatem dołączyć do Quatromondis Czterech
Światów Hugona Yorcka i zdecydować, który z czterech światów oferuje najbliższe Twojej fantazji
uniwersum.
Jeśli nadal zgarniasz całą swoją rodzinę przed telewizorem, by kolejny raz obejrzeć całą serię filmów
o przygodach Harry’ego Pottera, czy Merlina lub mimo natłoku sprawdzianów, zadań domowych i lektur,
gdzieś ukradkiem zatapiasz się w książce, w której nadprzyrodzone moce są atutem głównych bohaterów,
wybierz Świat Czarodziejów…
Jeśli z kolei uważasz, że czarodzieje i magowie są ok, ale tylko jako wsparcie dla prawdziwej walki,
fechtunku i celności w strzelaniu, tak jak to przedstawia Tolkien w dziejach Śródziemia,
a pogoń za totemem, czy nocne eskapady do mrożących krew w żyłach miejsc, to coś, co tygryski
lubią najbardziej, spróbuj szczęścia w Świecie Tropicieli…
Jeśli starożytność i średniowiecze to czasy, o których lubisz słuchać, ale nie lubisz się w nie bawić,
dołącz do Rekrutów Kien-Gir – czyli pasjonatów kosmicznych technologii, kombinatoryki i kreatywności.
W tym Świecie pochwalisz się wiedzą o Star Wars oraz zaprezentujesz, w jakim stopniu masz opanowanego
pada do PS4…
A jeśli sięgasz już po książkę, z pogranicza dorosłości i nie boisz się ciemności 😉, to w Świecie Sanguinów
odnajdziesz to, co może odnaleźć ten, kto wie, czego szuka! Dyskusja. Fabuła. Akcja. Negocjacje. Debata.
Gra… O wielką stawkę. Ciągle. Siła. Spryt. Intryga. Taryfa ulgowa – brak. Damaris z Horią zapraszają…
Zobacz, jakież to zadania stawiają najwybitniejsze postaci w Quatromondis Czterech Światach Hugona
Yorcka. Poznaj Admirała Ferto Baro, kapitana Nazarowa, władców księstw i marchii, szefów
departamentów.
I w ogóle: baw się!
Co przyniesie jutro, zobaczymy…
Wiktor Hugo powiedział: Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia.
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Świat Czarodziejów w księstwach Lamma Ar (Zamek Moszna), Namangari
(Zamek Giżycki), Bas-Bar (Zamek w Krasiczynie), Tíen (Zamek Gniew),
Sempratoria (Zamek w Baranowie Sandomierskim) i marchii Kagurum
(Zamek Czocha)
Demetrio Tocco, Przewodniczący Najwyższej Gildii Czarodziejów, która skupia w sobie przedstawicieli
wszystkich szkół, akademii, centrów doskonalenia umiejętności magicznych i która to od wieków wyznacza
trendy i kierunki rozwoju młodych czarodziejów, wydał dekret z obowiązującym w najbliższym czasie
elementarnym programem. Wynika z niego, że oto czarodzieje zmierzą się z poszerzaniem wiedzy
i doskonaleniem umiejętności w zakresie: zielarstwa i ziołolecznictwa, wróżbiarstwa, numerologii, astronomii,
transmutacji oraz historii magii. Te sześć przedmiotów stanowić będzie bazę programową
w szkołach we wszystkich marchiach i księstwach, które zechciały dołączyć do Świata Czarodziejów…
Jednocześnie czyni się wiadomym, że władca każdego z księstw i marchii otrzymał zalecenie, by uzupełnić
program o istotne zajęcia i imprezy.
Władca Lamma Ar, Księstwa Samotnej Góry, Książę von Erstopfer włączył do programu: potworologię
prehistoryczną, historię i legendy stolicy Lamma Ar, geologię złóż wg Tiele-Wincklerów, różdżki z czarnym
złotem oraz dla chętnych zwiedzanie dwunastej wieży…
Władczyni Namangari, Księstwa Srebrzystych Jezior, Księżna Alksnis włączyła do programu: potworologię
morską, historię i legendy stolicy Namangari, manufakturę medalionów Celezoru, różdżki
z Zaczarowanej Jesiony oraz dla chętnych nurzanie się w zamkowym oczku wodnym (basenie)…
Władca Kagurum, Marchii Skalistych Wzgórz, Diuk Ravio Sforza włączył do programu: potworologię górską,
historię i legendy stolicy Kagurum, krystalografię Południa, różdżki ze skalnym rdzeniem oraz dla chętnych
zwiedzanie zabytkowej tamy i podróż po Jeziorze Leśnieńskim …
Władczyni Bas-Baru, Marchii Czterech Baszt, Księżna Sibylla Gioranós włączyłą do programu: mitologię
nordycką, historię i legendy stolicy Bas-Baru, mineralogię Południa, różdżki z drewna Dębowych Lasów oraz
dla chętnych obserwacja gwiazd z jednej z zamkowych baszt…
Władca Tíen, Księstwa Rubinowych Fortec, Lord Cristofor Scudo di Volpe włączył do programu: mitologię
słowiańską, historię i legendy stolicy Tíen, mineralogię Północy, rubinowe różdżki oraz dla chętnych
zwiedzanie zamczyska po zmroku…
Władca Sempratorii, Księstwa Płonących Kryształów, Markiz Marc de Mortain włączył do programu:
mitologię słowiańską, historię i legendy stolicy Sempratori, krystalografię szlachetną, różdżki zdobione
kryształami oraz dla chętnych próba wystrzelenia golfowej kuli…
Szefowa Departamentu Tarczy i Miecza, Ursa Celer, wzbogaca program o: eliksarium Damaris S., tajemnicze
inkantacje, Runy Starożytnych, fenomen oktaedrów. Hugo Yorck prosi z kolei o umożliwienie czarodziejom
zapoznania się z Quatronikami i heraldyką Świata Czarodziejów oraz nabycia umiejętności związanych z
quatrografią…
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Sekcja MTL z kolei zapewnia, że nie zabraknie tańca, śpiewu, recytacji, gier sportowych, umysłowych,
rozrywki, konkursów, turniejów, gier fabularnych i fabularno-terenowych, potańcówek i innych, które
tężyznę fizyczną waszą wzmocnią, a i umysły oczyszczać będą, by miejsce dla nowej wiedzy i umiejętności
uczynić…

Świat Tropicieli w księstwie Inimsár (Zamek Kliczków), Tíen (Zamek Gniew)
oraz marchii Bas-Bar (Zamek w Krasiczynie)
Władca Księstwa Szmaragdowych Borów Lord Hoofingzaár zdradził fragmenty tajnej depeszy Korpusu
Dyplomatycznego Zwiadowców i Tropicieli. Wynika z nich, iż w nadchodzącym czasie utrzymane zostały, jako
obowiązkowe we wszystkich szkołach i akademiach w Świecie Tropicieli, zajęcia z fechtunku, łucznictwa, walki
wręcz oraz samoobrony i podstaw rycerskich kodeksów. We fragmentach czytamy: „nie należy braci tropicielskiej
pozbawiać możliwości nabycia umiejętności obrony przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Wręcz przeciwnie, należy zadbać, by
Mistrzowie z jeszcze większym zapałem, zaangażowaniem i wytrwałością przekazywali cenną wiedzę i doskonalili wśród
młodych ważne umiejętności…”
Lord Hoofingzaár wyraził zgodę na udostępnienie tropicielom połaci swych lasów, celem wybudowania
w nich szałasów oraz by ćwiczyć się w znajomości fauny i flory Szmaragdowych Borów i tropieniu sprytnie
ukrywających się leśnych stworzeń; kolekcjonerzy strzał otrzymają od cechu drwali stosowne drewno,
a od zaprzyjaźnionych gospodarstw doskonałe ptasie pióra; dostępne będą również kompasy
do nawigacji oraz czerpany papier, płótna oraz pisadła, by aktualną mapę twierdzy kliczkowskiej sporządzić…
Lord Hoofingzaár poprosił Cristofora Scudo di Volpe, władcę na Tíen oraz Sibyllę Gioranós, dzierżącą berło
nad Bas-Barem, by umożliwili tropicielom spełnienie tychże samych zadań i wyzwań, jak w Inimsárze. Władcy
zgodzili się. Dodatkowo w Tíen pod okiem płatnerza będzie można wykonać kolczugi, a w Bas-Barze
wędrówkę górską z ogniskiem urządzić.
W porozumieniu z szefową Departamentu Tarczy i Miecza, Ursą Celer, wprowadzone zostały dodatkowe
przedmioty w postaci: Run Starożytnych oraz fenomenu oktaedrów, a Hugo Yorck wniósł z kolei postulat,
by umożliwić tropicielom zapoznanie się z Quatronikami i heraldyką Świata Tropicieli oraz nabycie
umiejętności związanych z quatrografią… A przede wszystkim, by ćwiczyć logikę, strategię, taktykę, spryt,
szybkość i wytrwałość w rozgrywaniu partii Quatroperium.
Sekcja MTL z kolei zapewnia, że nie zabraknie przy ognisku tańca, śpiewu, recytacji, a także gier sportowych,
umysłowych, rozrywki, konkursów, turniejów, gier fabularnych i fabularno-terenowych, potańcówek i innych,
które tężyznę fizyczną waszą wzmocnią, a i umysły oczyszczać będą, by miejsce dla nowej wiedzy i umiejętności
uczynić…
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Świat Rekrutów w marchii Kien-Gir (Pałac Witaszyce)
Solarne Centrum Komunikacji (SCK) informuje, iż Admirał Ferto Baro wydał rozkazy, co do dalszego
szkolenia młodych rekrutów w Akademii Kien-Gir. Napisano: fechtunek, by ćwiczyć siłę i wytrzymałość;
astronawigacja, by wiedzieć skąd nadlatują i dokąd się udać; walka wręcz, by wrogom pola walki nie oddać;
maskowanie taktyczne i bezpośrednie, by nieprzyjaciół zmylić; sztuka dezinformacji, by rozpoznawać fałszywe
meldunki; inne zgodnie z rzemiosłem rekruta…
Kapitan Nazar Woronow zaleca powrót do przeszłości i wprowadzenie w kanon kształcenia w Akademii
przedmiotów i zajęć wynikających wprost z odległych czasów i odległej galaktyki. Uważa, że tylko znając
przeszłość można dobrze przygotować się do przyszłości… Zatem: uzbrojenie statków kosmicznych, skafandry
i pancerze, a także znajomość Deep Core i Core Worlds oraz wydarzeń i bohaterów Gwiezdnej Sagi…
Zgodnie z dyrektywą prezesa Kompanii Handlowej Emerarudo Tōshu, doktora Tetsui Mitsu wprowadza się
również: medytację oraz zespół ćwiczeń ogólnorozwojowych tak, by zachować balans pomiędzy zdrowym
ciałem, a spokojem ducha oraz deklaruje wprowadzenie do obiegu wystarczającej liczby surowców, bo rozegrać
Trade’n’conquer, grę strategiczno-terenową. Hugo Yorck wniósł z kolei postulat, by umożliwić rekrutom
zapoznanie się z Quatronikami i heraldyką Świata Rekrutów oraz nabycie umiejętności związanych z
quatrografią…
Dbając o rozrywkę młodych rekrutów, SCK zwróciło się do Eliezera, duszy towarzystwa szmuglerskiego
świata, o przygotowanie atrakcji. I gdy naukom dobiegnie koniec, oddać się będzie można rozrywce:
grom planszowym, terenowym, strategicznym i losowym, PS4, klocki LEGO, a do tego śpiewy, tańce,
prezentacje i projekcje… Wszystko, by rekrutów zintegrować, zrelaksować i przygotować do następnych zadań,
misji i questów…

Świat Sanguinów w księstwach Savantari (Pałac Rybokarty), Lamma Ar (Zamek
Moszna), Inimsár (Zamek Kliczków) i marchii Kagurum (Zamek Czocha)
Uznano:
Nie da się walczyć z Sanguinami, jeśli nie pozna się ich strategii działania, ich logiki myślenia…
Jeśli nie spróbuje się tworzyć artefaktów, mikstur i eliksirów… Jeśli nie będzie się kształcić umiejętności
dobrego zarządzania i kooperacji, sztuki motywowania, mediowania i skutecznego dążenia do celu!
Dlatego zdecydowano się stworzyć Świat Sanguinów, dostępny wyłącznie dla najodważniejszych adeptów
pozostałych światów. W nim to bowiem zagadki będą trudniejsze, misje przyprawiające o gęsią skórkę,
a w czasie gry strategiczno-terenowej w formie RPG dreszcze nieustannie będą przyszywać po plecach. Świat
Sanguinów to prawdziwe wyzwanie!
Jakież to zadania będą stały przed tymi, którzy zdecydują się spróbować wniknąć do wrogiego Świata,
by później stać się najcenniejszym sojusznikiem Quatromondis Czterech Światów Hugona Yorcka?
Konsylium Ambasadorów oraz Demetrio Tocco, Lord Hoofingzaár oraz Admirał Ferto Baro, czyli najwyżsi
przedstawiciele czarodziejów, tropicieli i rekrutów postanowili, by w programie ujęto:
7
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zielarstwo i ziołolecznictwo, astronomię i transmutację z kręgu obowiązującego w czarodziejskim świecie,
fechtunek i walkę, by w razie potrzeby atak bezpośredni odeprzeć – proponują Tropiciele,
maskowanie taktyczne i bezpośrednie, a także niezwykłą sztukę niedostrzegalności, by niezauważonym
we wrogim świecie pozostawać, zgodnie z kanonem Świata Rekrutów…
Lady Dagrún, Pani na Savantari, dostrzega potrzebę wystawienia śmiałków na próby Czarnego Rycerza, a
Desideria Mabéni nie przepuści nikomu, kto nie udowodni, że jego wersja prawdy to ta jedyna.
Książę von Erstopfer w Lamma Ar naciskać będzie z kolei na niezwykła sztukę mnożenia majątku. To
zaproszeni przez niego goście zaprezentują z entuzjazmem, co uczynić, by robiąc niewiele, wielu się podobać i
w łaskach pozostawać.
Diuk Ravio Sforza, Kagurum, zezwala na eksplorację nowoodkrytych przejść tajemnych i rozwikłaniu
tajemnicy czoszańskiego stołpu oraz nakazuje ćwiczenie umiejętności w dedukcji i indukcji, by kryminalne
zagadki przeszłości rozwiązać…
Obowiązkowo: eliksarium Damaris S., Horii zmysł V, a także Quatroniki i heraldyka Świata Sanguinów,
quatrografia.
Całość: w nieustającej fabule, w której kto kogo goni, wiadomo nie będzie do mety…
Jak sił wystarczy: uciechy, według potrzeb - gry planszowe, szachy, warcaby, bierki, sanguochińczyk oraz tańce
i hulańce, śpiewanie i wszystko, co potrzebne, by umysł przewietrzyć.
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DLA RODZICA
1.
1.

INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem Turystyki jest: HUGO YORCK Jakub Jędrzejak, ul. Mickiewicza 24/48, 46-320 Praszka,
NIP 576-136-40-37 REGON 160067069, wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka
Województwa Opolskiego pod numerem 180, posiadający gwarancję ubezpieczeniową AXA Towarzystwa
Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie, Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych Oddziału
Regionalnego w Katowicach,

2. Każda forma wypoczynku jest zgłaszana w Opolskim Kuratorium Oświaty, a najpóźniej na 7 dni przed
rozpoczęciem danej formy wypoczynku (danego turnusu) potwierdzenie zgłoszenia turnusu jest
udostępniane do wglądu dla Rodziców w Biurze Obsługi Klienta, tj. w Katowicach, przy ul. Uniczowskiej
25/5 lub przesyłane na życzenie Rodzica mailem na wskazany adres e-mail. Potwierdzenie zgłoszenia
wypoczynku do bazy wypoczynku, prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej, można sprawdzić
na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl, wpisując odpowiednie dane dot. organizatora (woj.
opolskie, powiat oleski) oraz związane z miejscem wypoczynku.
3. Informacje dotyczące TRANSPORTU ORGANIZATORA:
1) Miasta, z których organizowany jest transport na poszczególne formy wypoczynku, wpisane są do
druku Umowy o udział w imprezie turystycznej.
2) Transport ma najczęściej charakter kolejowo-autokarowy. Uczestnicy podróżują pociągami (TLK lub
IC lub EIC – zawsze z gwarancją miejsca siedzącego) do wybranego miasta, gdzie podstawiany jest
wynajęty przez organizatora autokar. Dlatego z niektórych miast transport jest od razu autokarowy
(są to relacje np. Katowice – Zamek Moszna, Wrocław – Zamek Kliczków, Warszawa – Zamek Giżycki).
3) Wyjazd transportem organizatora z miasta początkowego może rozpoczynać się pomiędzy 22:00 dnia
poprzedzającego termin rozpoczęcia turnusu, a godziną 13:00 pierwszego dnia imprezy turystycznej,
w zależności od odległości miasto początkowe – miejsce organizacji imprezy.
4) Powrót transportem organizatora do miasta wskazanego w umowie może kończyć się pomiędzy
godziną 11:00 ostatniego dnia imprezy turystycznej, a 02:00 dnia następnego.
5) Miejsce, godzina zbiórki, numer pociągu, godzina odjazdu dla danego miasta publikowane są
w dokumencie „Informacja transportowa” na stronie internetowej programu oraz na
www.quatromondis.pl najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu – zawsze w zakładce
„transport”. Dokument ten zawiera również imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby
odpowiedzialnej za bezpieczny transport uczestników, a także informacje związane z transportem
powrotnym.
6) Informacje dot. transportu znajdują się również w Ogólnych warunkach uczestnictwa.
4. Informacje dotyczące TRANSPORTU WŁASNEGO RODZICA:
1) Rodzice mogą osobiście dowieźć uczestnika do miejsca organizacji wypoczynku w dniu pierwszym
i osobiście odebrać w dniu ostatnim.
2) Uczestnika może również odebrać osoba niebędąca rodzicem, po spełnieniu wymagań określonych
w Ogólnych warunkach uczestnictwa.
3) Na 7 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu Organizator publikuje na stronie internetowej
www.quatromondis.pl „Informację transportową”, w której dokładnie określa godzinę, od której
9
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przyjmuje uczestników w dniu pierwszym (zazwyczaj w godzinach 12:00 – 14:00) oraz godzinę, do
której należy uczestnika odebrać w dniu ostatnim (zazwyczaj w godzinach 09:00 – 10:30).
4) Informacje dot. transportu znajdują się również w Ogólnych warunkach uczestnictwa.
5. Informacja dotycząca rozpoczęcia i zakończenia każdej formy wypoczynku (każdego turnusu): każdy
turnus rozpoczyna się obiadem w pierwszym dniu turnusu, a kończy śniadaniem w dniu ostatnim,
dodatkowo w ostatnim dniu uczestnik, korzystający z transportu organizatora, otrzymuje suchy prowiant
na drogę powrotną (w postaci np.: bułki z serem, batonika, 0,5l wody mineralnej niegazowanej).
Przypominamy, że dzień pierwszy i ostatni przeznaczony jest na czynności organizacyjne, a nie właściwy
wypoczynek.
6. Informacja dotycząca KONTAKTU rodzica/prawnego opiekuna Z UCZESTNIKIEM wypoczynku:
1) Rodzic/prawny opiekun może kontaktować się ze swoim dzieckiem (uczestnikiem wypoczynku) na
telefon komórkowy dziecka, kiedy uczestnik przebywa w swoim pokoju w czasie ciszy poobiedniej
(telefony komórkowe uczestnicy mają obowiązek pozostawiania w pokoju, za wyjątkiem wycieczek).
2) Rodzic/prawny opiekun może kontaktować się ze swoim dzieckiem przez telefon służbowy
kierownika turnusu w czasie posiłków, gdy wszyscy uczestnicy są w jednym miejscu.
3) Rodzic/prawny opiekun może zasięgnąć informacji o swoim dziecku wyłącznie od kierownika turnusu
o określonych godzinach. Numery telefonów poszczególnych wychowawców nie będą udostępniane.
4) Numer telefonu kierownika turnusu oraz szczegółowe godziny kontaktu będą podane w „Informacji
transportowej”, która zostanie opublikowana najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem danego turnusu
– w zakładce „transport” na stronie programu oraz na www.quatromondis.pl.
7. Organizator informuje, iż wszystkie programy znajdujące się w niniejszej ofercie prowadzone są
w języku polskim.
8. Organizator informuje, iż wszystkie programy (turnusy) znajdujące się w niniejszej ofercie obejmują
jedenaście noclegów.
9. Organizator informuje, iż określa minimalną liczbę osób wymaganych, aby impreza turystyczna (turnus)
się odbyła na 20 uczestników – dotyczy to wszystkich turnusów znajdujących się w niniejszej ofercie.
10. Niniejsza oferta handlowa stanowi integralną część Umowy o udział w imprezie turystycznej.

Informacje dla rodziców korzystających z dofinansowania
DO WYPOCZYNKU Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I/LUB INNYCH DOFINANSOWAŃ

1.

Organizator Turystyki wystawia zaświadczenia o udziale dziecka w zorganizowanym wypoczynku, jako
że jest uprawnionym przedsiębiorcą do organizowania tego typu imprez turystycznych.
2. Zaświadczenia wydaje się na prośbę Rodzica, przesłanej mailem na adres kontakt@czteryswiaty.pl.
Prośba powinna zawierać dokładne informacje, co ma znajdować się na zaświadczeniu (zgodnie
z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub innych dokumentów).
3. Organizator wystawia fakturę VAT marża do 14 dni od dnia zakończenia imprezy (zgodnie z punktem 3.6.
Ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży). Na życzenie
Rodzica (klienta), organizator wystawia fakturę VAT marża zaliczkową za każdą dokonaną przez Rodzica
wpłatę. Życzenie to powinno być przesłane mailem na adres kontakt@czteryswiaty.pl. W przypadku, gdy
po zakończeniu imprezy, organizator nie odnotował pełnej zapłaty za daną imprezę turystyczną,
wystawia Rodzicowi (klientowi) fakturę VAT marża „do zapłaty”.
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4. Wszystkie faktury wystawiane są na Rodzica (klienta) zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej
na dane zawarte w polu „dane do faktury” lub (jeśli to pole pozostaje puste) na Rodzica, którego dane
zawarte są w umowie (a nie na dane wpłacającego).
5. Organizator wystawia zaświadczenia, faktury zaliczkowe lub jakiekolwiek inne dokumenty do 14 dni od
dnia przyjęcia maila ze stosowną prośbą Rodzica, nie później jednak jak 30 dni po zakończeniu imprezy
turystycznej.
6. Zaświadczenie, faktura lub inny dokument wystawiony zgodnie z życzeniem Klienta nie podlega
wymianie.

2. USŁUGI UWZGLĘDNIONE W CENIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ
Opieka medyczna
Organizator zawiera umowę z lekarzem na wezwanie w każdej lokalizacji, w której organizuje wypoczynek
lub korzysta z publicznej opieki zdrowotnej w miejscu organizacji wypoczynku. Dodatkowo przynajmniej
jeden członek kadry posiada status ratownika bądź instruktora pierwszej pomocy uznanej międzynarodowej
organizacji. Organizator gwarantuje zakup leków, jeśli uczestnik zachoruje na turnusie. Wszyscy uczestnicy
objęci są ubezpieczeniem NNW.

Opieka wychowawcza i kierownicza
Organizator zapewnia wymaganą prawnie opiekę wychowawczą, tj. jeden wychowawca na 15 uczestników
(w grupie z dzieckiem poniżej 10 roku życia) lub na 20 uczestników (w grupie, w której wszyscy uczestnicy
mają ukończony 10 rok życia). Niemniej zazwyczaj stosunek liczby wychowawców do liczby uczestników jest
wyższy niż wymagany prawem. Organizator prowadzi zaawansowaną procedurę rekrutacji na stanowiska
wychowawcy i kierownika wypoczynku oraz szkoli kadrę wypoczynku, w szczególności w aspektach
związanych z bezpieczeństwem uczestników. Wszyscy spełniają formalne wymagania do pełnienia funkcji
wychowawcy i kierownika wypoczynku.

Wyżywienie
W każdym osobodniu uczestnik otrzymuje 3 główne posiłki, tj. śniadanie, obiad (2 dania), kolację. Do obiadu
podawany jest dodatkowo deser (w postaci słodkości lub owocu). Podczas posiłków podawane są napoje zimne
lub ciepłe (200 ml/osoba). W czasie całego pobytu uczestnicy mogą pobierać wodę mineralną niegazowaną
u kierownika wypoczynku (bezpłatnie). Przybliżone godziny podawania poszczególnych posiłków: śniadanie
– godzina 08:30 (podawane w formie bufetu: pieczywo, masło, dżem, wędlina, ser żółty, ser biały, płatki,
mleko, warzywa, ciepły dodatek typu jajecznica lub kiełbaski); obiad – godzina 13:30 (porcjowane lub
podawane w półmiskach lub bemarach: zupa, np. pomidorowa, rosół, ogórkowa, jarzynowa itp.; drugie danie:
surówka, np. z białej kapusty, buraczki, marchewka z jabłkiem itp. lub na ciepło np. marchewka z groszkiem;
ziemniaki/frytki/ryż oraz porcja mięsa (drobiowego, wieprzowego, ryby); kolacja o godzinie 18:30 (podawana
w formie bufetu: pieczywo, masło, wędlina, ser żółty, warzywa, ciepłe danie np. spaghetti, makaron ze
szpinakiem, kiełbaska z grilla lub na słodko, typu: naleśniki, racuchy. Dodatkowe informacje (przykładowe
zestawy) znajdują się w zakładce „DLA RODZICA” na stronie internetowej programu oraz na
www.quatromondis.pl
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3. USŁUGI DODATKOWE
Specjalne diety
Organizator przyjmuje za dopłatą uczestników wymagających specjalnego żywienia, np: z dietą
wegetariańską, wegańską. Dopłata do specjalnej diety dotyczy wyłącznie obiadów i deserów, gdyż śniadania
oraz kolacje podawane są w formie szwedzkiego stołu, w związku z czym każde dziecko może wybrać coś dla
siebie. Organizator zobowiązuje rodzica do przesłania druku SPECJALNA DIETA razem z kartą kwalifikacyjną
uczestnika wypoczynku oraz dokonanie opłaty 12,00 zł/dzień (tj. 132,00 zł) najpóźniej na 30 dni od
rozpoczęcia wypoczynku. Niedotrzymanie warunków zwalnia organizatora z obowiązku organizacji
specjalnej diety dla uczestnika. Fakt wykupienia specjalnej diety nie powoduje, iż uczestnik może spożywać
dwie porcje (standardową i dietę). UWAGA! Uczestnicy wymagający bardziej specjalistycznej
i skomplikowanej formy wyżywienia, mogą zostać zakwalifikowani na wypoczynek, po wcześniejszej
konsultacji z organizatorem.

Uczulenia i alergie pokarmowe
Organizator przyjmuje uczestników, którzy są uczuleni na produkty spożywcze, bądź określone pożywienie
lub jego składniki (np. gluten, laktozę, seler, kiwi, cytrusy, białko jaja kurzego, jaja, orzechy itd.) wyłącznie,
jeśli rodzic dołączy zaświadczenie od alergologa stwierdzające uczulenie. Organizator zastrzega sobie prawo
do obciążenia rodzica dodatkową opłatą, jeśli uzna, że uczulenie/alergia wymaga organizowania specjalnej
diety, na warunkach określonych powyżej. Organizator powiadomi rodzica o fakcie konieczności organizacji
specjalnej diety w ciągu 7 dni od otrzymania karty kwalifikacyjnej uczestnika, w której informacja
o uczuleniach/alergii powinna zostać uwzględniona. UWAGA! Uczestnicy wymagający bardziej
specjalistycznej i skomplikowanej formy wyżywienia, mogą zostać zakwalifikowani na wypoczynek, po
wcześniejszej konsultacji z organizatorem.

Warunki uczestnictwa w zajęciach z PAKIETÓW DODATKOWYCH
Organizator w wybranych lokalizacjach i terminach organizuje dodatkowe, płatne zajęcia, np. zajęcia z jazdy
konnej w Zamku Kliczków – Folwark Książęcy, zajęcia z iluzji w Zamku Gniew i Zamku w Baranowie
Sandomierskim, zajęcia z gotowania (Angry Chef) w Zamku Gniew itd. Każdy z pakietów został szczegółowo
opisany w dalszej części oferty. Organizator określa minimalną liczbę uczestników, żeby zajęcia mogły zostać
zorganizowane, na 10 osób, natomiast górny limit miejsc na poszczególne pakiety został określony w opisie
każdego z nich w dalszej części oferty (decyduje kolejność zgłoszeń – data podpisania umowy).

Warunki uczestnictwa w wycieczce fakultatywnej
1.

Organizator zazwyczaj dla każdego miejsca organizacji wypoczynku przygotowuje ofertę wycieczki
fakultatywnej, której szczegóły oraz ceny podane są przy poszczególnych lokalizacjach w dalszej
części niniejszej oferty.
2. Aby uczestnik wziął udział w wycieczce fakultatywnej, rodzic powinien zaznaczyć odpowiednie pole
w Umowie o udział w imprezie turystycznej oraz dokonać opłaty najpóźniej na 30 dni przed
rozpoczęciem turnusu.

12

HY-02-01-Oferta handlowa Lato 2019

3. Ostateczną decyzję o wyjeździe uczestnik może podjąć najpóźniej w drugim dniu turnusu. Jeśli
uczestnik zrezygnował (najpóźniej w drugim dniu wypoczynku), organizator zwraca koszt najpóźniej
do 14 dni od zakończenia turnusu, za wyjątkiem ewentualnych kosztów poniesionych przez
Organizatora wcześniej, tj. zakup biletów wstępu (jeśli program wycieczki takie obejmuje). Jeśli
uczestnik zrezygnuje później niż w drugim dniu turnusu, Organizator nie zwraca opłaty za wycieczkę.
4. Po zebraniu informacji od uczestników, kierownik wypoczynku w drugim dniu turnusu informuje, czy
zebrała się wystarczająca liczba chętnych, którą organizator określa na 20.
5. Z ewentualnych, wolnych miejsc mogą skorzystać uczestnicy, którzy na miejscu za zgodą rodzica
zdecydują o wyjeździe. Wówczas organizator prześle fakturę „do zapłaty” za udział w wycieczce do 14
dni od zakończenia turnusu.
6. Nie ma możliwości uiszczenia opłaty za wycieczkę przez uczestnika na miejscu.
7. UWAGA! W przypadku wycieczek zagranicznych każdy uczestnik musi mieć ważny dokument
tożsamości, tj. dowód osobisty lub paszport (w oryginale! Nie – ksero, skan). Organizator informuje
również, iż uczestnicy zagranicznych wycieczek będą mieli okazję na zakup pamiątek, dlatego
przypomina, że w Niemczech i na Słowacji obowiązującą walutą jest euro, w Czechach – korony
czeskie, a na Ukrainie – hrywny. Rodzic może zaopatrzyć dziecko w kieszonkowe we wskazanej
walucie.
8. Organizator zastrzega, iż wycieczka fakultatywna stanowi odrębną imprezę turystyczną, na którą
składa się transport, opieka wychowawców, program wycieczki, realizowana podczas wypoczynku
dzieci i młodzieży. W przypadku, gdy Podróżny stwierdzi niezgodności w realizacji wycieczki
fakultatywnej, może on rościć odszkodowanie i zadośćuczynienie wyłącznie w zakresie ceny wycieczki
fakultatywnej, nie całego wypoczynku, zgodnie z procedurą reklamacyjną zawartą w Ogólnych
warunkach uczestnictwa.
4. INFORMACJE O WARUNKACH ZAKWATEROWANIA, TRANSPORT ORGANIZATORA

SEMPRATORIA Zamek w Baranowie Sandomierskim „Maska Fanów”
1.

Zamek w Baranowie Sandomierskim, ul. Zamkowa 22, 39-450 Baranów Sandomierski. Zamek położony w
województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim. Oddalony od autostrady A4 o ok. 50 minut drogi
(zjazd Dębica/Mielec nr drogi 985). Obiekt zabytkowy. W niedalekiej odległości znajdują się sklepy, w tym
sklep spożywczy.

2. Pokoje i łazienki dla uczestników.
Uczestnicy mieszkają w pokojach 2-6 osobowych w hotelu zamkowym, znajdującym się na terenie
zespołu zamkowo-parkowego w odległości ok. 100 metrów od bryły zamku. Pokoje samodzielne lub
łączone - typu studio. W każdym pokoju lub studio znajduje się łazienka. Pokoje wyposażone w łóżka (w
tym łóżka turystyczne tzw. „dostawki”) oraz łóżka piętrowe, szafę, stolik, krzesełko, gniazdko elektryczne.
O miejscu zakwaterowania decyduje kierownik wypoczynku.
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników.
Restauracja magnacka, sale biesiadne, sala konferencyjna z tarasem i widokiem na jezioro, sala
bankietowa,
sala
portretowa,
galeria
tylmanowska,
oranżeria,
kilkuhektarowy
park
z ogrodami w stylu angielskim, francuskim itd., pole golfowe. W czasie wypoczynku uczestnicy korzystają
z wyżej wymienionych miejsc, sal i pomieszczeń pod opieką wychowawców.
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4. Terminy i transport Organizatora:
01.07 – 12.07.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Szczecin
Czarodzieje
05.08 – 16.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Szczecin
Czarodzieje, PAKIET ILUZJIA
19.08 – 30.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Szczecin
Czarodzieje

KAGURUM Zamek Czocha „Adelard Aretes”
1.

Zamek Czocha, Sucha, 59-820 Leśna. Zamek położony w województwie dolnośląskim, w powiecie
lubańskim. Oddalony od autostrady A4 o ok. 45 minut drogi (zjazd Lubań/Żagań nr drogi 296). Zamek
położony na skale nad rzeką Kwisą i Jeziorem Leśniańskim. Obiekt zabytkowy. Brak dostępu do sklepu
spożywczego. Uczestnicy mogą okazjonalnie kupować napoje i słodycze w restauracji hotelowej.

2. Pokoje i łazienki dla uczestników.
Uczestnicy mieszkają w pokojach 2-6 osobowych w głównym budynku zamku z wejściem od frontu lub
w tzw. „kasztelaniach”, znajdujących się w głównej bryle zamku, ale z wejściem od strony wewnętrznego
dziedzińca zamkowego lub bocznego wejścia od frontu. W kasztelaniach kwaterowani są zazwyczaj starsi
uczestnicy. W kasztelaniach w każdym pokoju jest łazienka. W zamku natomiast łazienki są w pokojach
lub dwa, trzy pokoje posiadają wspólną łazienkę na korytarzu. W pokojach znajdują się łóżka (w tym łóżka
turystyczne tzw. „dostawki” oraz łóżka piętrowe), szafa, stolik, krzesełko, gniazdko elektryczne. Pokoje
są niestandaryzowane - różnej wielkości, jasności i w różnym klimacie. O miejscu zakwaterowania
decyduje kierownik wypoczynku.
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników.
Sala marmurowa, biblioteka, skarbiec, sala konferencyjna, weranda rycerska, sucha fosa, glorieta,
dziedziniec wewnętrzny i zewnętrzny. W czasie wypoczynku uczestnicy korzystają z wyżej
wymienionych miejsc, sal i pomieszczeń pod opieką wychowawców.
4. Terminy i transport Organizatora:
22.07 – 02.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław
Czarodzieje
05.08 – 16.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Wrocław
Czarodzieje
19.08 – 30.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, Wrocław
Czarodzieje

KAGURUM Podzamcze Zamku Czocha „Adelard Aretes”
1.

Podzamcze stanowi jeden z budynków zabudowy zamkowej Zamku Czocha, Sucha, 59-820 Leśna.
Podzamcze położone jest tuż za bramą wjazdową do zamku, zostało wyremontowane i oddane do
użytkowania na działalność turystyczno-noclegową w 2017 r. Sam zamek położony w województwie
dolnośląskim, w powiecie lubańskim. Oddalony od autostrady A4 o ok. 45 minut drogi (zjazd Lubań/Żagań
nr drogi 296). Zamek położony na skale nad rzeką Kwisą i Jeziorem Leśniańskim. Obiekt zabytkowy. Brak
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dostępu do sklepu spożywczego. Uczestnicy mogą okazjonalnie kupować napoje i słodycze w restauracji
hotelowej.
2. Pokoje i łazienki dla uczestników.
Uczestnicy mieszkają w pokojach 4-5 osobowych na PODZAMCZU Zamku Czocha. W pokojach znajdują
się łóżka (w tym łóżka turystyczne tzw. „dostawki”), szafa, stolik, krzesełko, gniazdko elektryczne.
W każdym pokoju jest łazienka. O miejscu zakwaterowania decyduje kierownik wypoczynku.
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników.
Sala marmurowa, biblioteka, skarbiec, sala konferencyjna, weranda rycerska, sucha fosa, glorieta,
dziedziniec wewnętrzny i zewnętrzny. W czasie wypoczynku uczestnicy korzystają z wyżej
wymienionych miejsc, sal i pomieszczeń pod opieką wychowawców.
4. Terminy i transport Organizatora:
22.07 – 02.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław
Sanguini
05.08 – 16.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Wrocław
Sanguini
19.08 – 30.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, Wrocław
Sanguini

NAMANGARI Zamek Giżycki „Dziennik z Floriny”
1.

Zamek Giżycki, ul. Św. Brunona 1, 11-500 Giżycko. Jeden z najcenniejszych i najciekawszych zabytków
Giżycka i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zamek krzyżacki położony pomiędzy jeziorami Niegocini
Kisajno nad brzegiem Kanału Giżyckiego. W niedalekiej odległości znajdują się sklepy, w tym sklep
spożywczy.

2. Pokoje i łazienki dla uczestników.
Uczestnicy mieszkają w pokojach 2-6 osobowych w hotelu zamkowym** (wejście od ulicy Moniuszki),
który połączony jest z bryłą zamku przejściem podziemnym. Pokoje samodzielne lub łączone - typu studio.
W każdym pokoju lub studio znajduje się łazienka. Pokoje wyposażone w łóżka (w tym łóżka turystyczne
tzw. „dostawki” oraz wersalki) oraz łóżka piętrowe, szafę, stolik, krzesełko, gniazdko elektryczne.
O miejscu zakwaterowania decyduje kierownik wypoczynku.
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników.
Restauracja zamkowa, stylizowane sale konferencyjne, oranżeria, sala bilardowa, kręgielnia,
kilkuhektarowy park z siłownią zewnętrzną. W czasie wypoczynku uczestnicy korzystają z wyżej
wymienionych miejsc, sal i pomieszczeń w trakcie realizacji programu wypoczynku pod opieką
wychowawców.
4. Terminy i transport Organizatora:
12.08 – 23.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław
Czarodzieje
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TÍEN Zamek Gniew „Kupiec z Alnilam”
1.

Zamek Gniew, ul. Zamkowa 3, 84-140 Gniew w powiecie tczewskim, woj. pomorskie. Około 25 minut drogi
od autostrady A1 (zjazd Kopytkowo). Wzgórze zamkowe malowniczo usytuowane na lewym brzegu Wisły.
Kompleks zamkowy obejmuje szereg budynków, w tym krzyżacki zamek, Pałac Marysieńki, Dom Bramny
i Hotel Rycerski****. W niedalekiej odległości znajdują się sklepy, w tym sklep spożywczy.

2. Pokoje i łazienki dla uczestników.
Świat Czarodziejów: Uczestnicy mieszkają w Pałacu Marysieńka w pokojach 4-10 osobowych, przy czym
pokoje 10-osobowe – są pokojami typu studio, składających się z dwóch lub trzech pokoi. W każdym
pokoju lub pokoju-studio znajduje się łazienka. Pokoje wyposażone w łóżka (w tym łóżka turystyczne tzw.
„dostawki” oraz łóżka piętrowe), stolik, krzesło, szafkę na ubrania, gniazdko elektryczne. O miejscu
zakwaterowania decyduje kierownik wypoczynku.
Świat Tropicieli: Uczestnicy mieszkają w nowo wyremontowanym Domu Bramnym na terenie
kompleksu zamkowego w pokojach 6-8 osobowych. Pokoje wyposażone są w łóżka (w tym łóżka
turystyczne tzw. „dostawki” oraz łóżka piętrowe), stolik (ława), szafki na ubrania, gniazdko elektryczne.
Łazienka dostępna jest w każdym pokoju. W pokojach 8-osobowych, składających się z dwóch lub
trzech pomieszczeń, jest jedna łazienka. O miejscu zakwaterowania decyduje kierownik wypoczynku
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników.
Restauracja zamkowa, refektarz, kapitularz, dziedziniec zadaszony, sala Św. Jerzego, tarasy widokowe,
krużganki zewnętrzne i wewnętrzne, sala prefektów. Boiska miejskie, typu „Orlik”. W czasie wypoczynku
uczestnicy korzystają z wyżej wymienionych miejsc, sal i pomieszczeń pod opieką wychowawców.
4. Terminy i transport Organizatora:
24.06 – 05.07.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, Wrocław, Szczecin
Czarodzieje - MASTER,
Czarodzieje, Tropiciele
15.07 – 26.07.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Szczecin
Czarodzieje, Tropiciele
PAKIET ILUZJA
29.07 – 09.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Szczecin
Czarodzieje, Tropiciele
PAKIET ANGRY CHEF ;)
19.08 – 30.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Szczecin, Łódź
Czarodzieje, Tropiciele
PAKIET ANGRY CHEF ;)

INIMSÁR Zamek Kliczków – Folwark Książęcy „Fortuna z Cyrty”
1.

Zamek Kliczków, Folwark Książęcy, Kliczków 8, 59-724 Osiecznica. Folwark Książęcy położony jest
w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim. Oddalony od autostrady A4 o ok. 30 minut
drogi (zjazd Bolesławiec nr drogi 297). Zabytkowy obiekt klasy turystycznej. W niedalekiej odległości
znajdują się sklepy, w tym sklep spożywczy.
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2. Pokoje i łazienki dla uczestników:
Uczestnicy mieszkają w pokojach 2-7 osobowych w Folwarku Książęcym, znajdującym się na terenie
kompleksu parkowo-pałacowego w odległości ok. 250 metrów od bryły Zamku Kliczków. Pokoje
samodzielne lub łączone - typu studio. W każdym pokoju lub studio znajduje się łazienka. Pokoje
wyposażone w łóżka (w tym łóżka turystyczne tzw. „dostawki” lub rozkładane sofy), szafę, stolik,
krzesełko, gniazdko elektryczne. O miejscu zakwaterowania decyduje kierownik wypoczynku.
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników:
Sala konferencyjna, krąg ogniskowy w Folwarku Książęcym, a w zamku: sala teatralna, sala dworska,
lochy, sala prefektów, oranżeria, sala myśliwska, sala balowa. Dodatkowo Park Eduarda Petzolda oraz
malownicze Bory Dolnośląskie. W czasie wypoczynku uczestnicy korzystają z wyżej wymienionych
miejsc, sal i pomieszczeń pod opieką wychowawców.
4. Terminy i transport Organizatora:
01.07-12.07.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków
Tropiciele
PAKIET JEŹDŹCY INIMSÁRU
15.07-26.07.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Wrocław, Kraków
Tropiciele – MASTER,
Tropiciele
PAKIET JEŹDŹCY INIMSÁRU
29.07-09.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, Wrocław, Kraków
Tropiciele
PAKIET JEŹDŹCY INIMSÁRU
12.08-23.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Wrocław, Kraków
Sanguini
PAKIET JEŹDŹCY INIMSÁRU

BAS-BAR Zamek w Krasiczynie „Królowie Żywiołów”
1.

Zamek w Krasiczynie, Krasiczyn 179, 37-741 Krasiczyn. Zamek położony w południowo-wschodniej części
Polski w województwie podkarpackim, powiecie przemyskim. Około 30 minut drogi od zjazdu
z autostrady A4 (zjazd na Przemyśl). W niedalekiej odległości znajdują się sklepy, w tym sklep spożywczy.

2. Pokoje i łazienki dla uczestników.
Uczestnicy mieszkają w hotelu zamkowym, położonym na terenie kompleksu zamkowo-parkowego, na
który składają się dwa budynki „Powozownia” oraz „Pawilon Szwajcarski”. Hotel zamkowy oddalony jest
o około 100 metrów od głównej bryły zamku. Pokoje 2-5 osobowe wyposażone są w łóżka (w tym łóżka
turystyczne tzw. „dostawki”), stolik, krzesła, szafę, gniazdko elektryczne. W każdym pokoju znajduje się
łazienka. O miejscu zakwaterowania decyduje kierownik wypoczynku.
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników.
Restauracja zamkowa, sale konferencyjne, bilard, trzy poziomy w baszcie królewskiej, taras widokowy
w baszcie szlacheckiej, lochy, sala kominkowa, lustrzana, kilkuhektarowy park ze ścieżkę edukacyjną oraz
jeziorkiem. W czasie wypoczynku uczestnicy korzystają z wyżej wymienionych miejsc, sal i pomieszczeń
pod opieką wychowawców.
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4. Terminy i transport Organizatora:
08.07 – 19.07.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław
Czarodzieje, Tropiciele
12.08 – 23.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Łódź
Czarodzieje,
Starcie Tytanów

LAMMA AR Zamek Moszna „Lampa znad Tygrysa”
1.

Zamek Moszna, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina. Zamek położony w województwie opolskim, powiecie
krapkowickim. Około 30 minut od zjazdu z autostrady A4 (zjazd na drogę 45). W niedalekiej odległości
znajdują się sklepy, w tym sklep spożywczy.

2. Pokoje i łazienki dla uczestników.
Uczestnicy mieszkają w głównej bryle zamku w pokojach 2-6 osobowych. Pokoje wyposażone są
w łóżka (w tym łóżka turystyczne tzw. „dostawki”), szafę lub mniejsze szafki na ubrania, stolik, krzesełko,
gniazdko elektryczne. Łazienki znajdują sią na korytarzu, na każdym piętrze. Pokoje nie są
standaryzowane, stąd występują różnice w wielkości pokoi, stylizacji wnętrza, jasności. O miejscu
zakwaterowania decyduje kierownik wypoczynku.
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników.
Restauracja zamkowa, sale konferencyjne, biblioteka, oranżeria, sala prefektów, sala myśliwska, sala
herbowa, galeria, sala Pana, kilkuhektarowy park ze ścieżką edukacyjną. W czasie wypoczynku uczestnicy
korzystają z wyżej wymienionych miejsc, sal i pomieszczeń pod opieką wychowawców.
4. Terminy i transport Organizatora:
24.06-05.07.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław
Czarodzieje, Sanguini
08.07-19.07.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Wrocław
Czarodzieje
22.07-02.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, Wrocław
Czarodzieje
05.08-16.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Wrocław
Czarodzieje
19.08-30.08.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Wrocław
Czarodzieje

KIEN-GIR Pałac Witaszyce „Obsydianowe Lustro”
1.

Pałac Witaszyce, al. Wolności 35, 62-230 Witaszyce, woj. wielkopolskie, pow. jarociński. Położony przy
drodze krajowej nr 12. Zabytkowy obiekt klasy turystycznej. W niedalekiej odległości znajdują się sklepy,
w tym sklep spożywczy.

2. Pokoje i łazienki dla uczestników.
Uczestnicy mieszkają w Pałacu Witaszyce oraz w tzw. „Dworze” – budynku oddalonym o około 70 m. od
Pałacu w pokojach 2-6 osobowych z łazienkami. Pokoje wyposażone w łóżka (w tym łóżka turystyczne,
18

HY-02-01-Oferta handlowa Lato 2019

tzw. „dostawki” lub rozkładane sofy), stół, krzesła, szafę lub niewielkie szafki na ubrania, gniazdko
elektryczne. Oba budynki znajdują się w kompleksie parkowo-pałacowym. O miejscu zakwaterowania
decyduje kierownik wypoczynku.
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników.
Restauracja pałacowa, sale i pomieszczenia jednej z największych w Polsce kolekcji Star Wars, sale
Muzeum Napoleońskiego, sale konferencyjne oraz zespół parkowy, a także sala bankietowa w Pałacu
w Słupi. W czasie wypoczynku uczestnicy korzystają z wyżej wymienionych miejsc, sal i pomieszczeń
pod opieką wychowawców.
4. Terminy i transport Organizatora:
01.07-12.07.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Szczecin
Rekruci
PAKIET PAINTBALL
15.07-26.07.2019
Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, Wrocław, Szczecin
Rekruci
PAKIET PAINTBALL
Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Szczecin
29.07-09.08.2019
Rekruci – MASTER,
Rekruci
PAKIET PAINTBALL
Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Szczecin
12.08-23.08.2019
Rekruci
PAKIET PAINTBALL

SAVANTARI Pałac Rybokarty „Legenda Czarnego Rycerza”
1.

Pałac Rybokarty, Rybokarty 46, 72-307 Rybokarty, woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki. Położony w
odległości około 25 km od krajowej drogi nr. Zabytkowy obiekt klasy turystycznej. W niedalekiej odległości
znajdują się sklepy, w tym sklep spożywczy.

2. Pokoje i łazienki dla uczestników.
Uczestnicy mieszkają w Pałacu w pokojach 2-6 osobowych z łazienkami. Pokoje wyposażone w łóżka
(w tym łóżka turystyczne, tzw. „dostawki” lub rozkładane sofy), stół, krzesła, szafę lub niewielkie szafki na
ubrania, gniazdko elektryczne. Budynek znajduje się w kompleksie parkowo-pałacowym. O miejscu
zakwaterowania decyduje kierownik wypoczynku.
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników.
Restauracja pałacowa z tarasem widokowym na jezioro, sale konferencyjne oraz zespół parkowy, wieża
pałacowa. W czasie wypoczynku uczestnicy korzystają z wyżej wymienionych miejsc, sal i pomieszczeń
pod opieką wychowawców.
4. Terminy i transport Organizatora:
Warszawa, Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Szczecin
08.07-19.07.2019
Sanguini
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5. TERMINY, CENY, KOD TURNUSU
Ceny turnusów
Lokalizacja
Zamek Czocha
Adelard Aretes

Termin

Program

22.07 – 02.08.2019

Czarodzieje

Cena1

Kod turnusu

2300,00 zł

C5

05.08 – 16.08.2019

2300,00 zł

C7

19.08 – 30.08.2019

2300,00 zł

C9

2100,00 zł

PC5

Podzamcze Zamku

22.07 – 02.08.2019

Czocha

05.08 – 16.08.2019

2100,00 zł

PC7

Adelard Aretes

19.08 – 30.08.2019

2100,00 zł

PC9

Zamek w Baranowie
Sandomierskim

01.07 – 12.07.2019

Czarodzieje

2250,00 zł

BS2

05.08 – 16.08.2019

Czarodzieje

2250,00 zł

BS7

PAKIET ILUZJA

100,00 zł

19.08 – 30.08.2019

Czarodzieje

1999,00 zł*2

BS9

12.08 – 23.08.2019

Czarodzieje

2250,00 zł

GO8

24.06 – 05.07.2019

Czarodzieje - MASTER,
Czarodzieje, Tropiciele
Czarodzieje, Tropiciele

2250,00 zł

G1

2250,00 zł

G4

PAKIET ILUZJA

100,00 zł

Czarodzieje, Tropiciele

2250,00 zł

PAKIET ANGRY CHEF ;)

200,00 zł

Czarodzieje, Tropiciele

2250,00

PAKIET ANGRY CHEF ;)

200,00 zł

Maska Fanów

Zamek Giżycki

Świat Sanguinów

Dziennik z Floriny

15.07 – 26.07.2019

Zamek Gniew
Kupiec z Alnilam

29.07 – 09.08.2019

19.08 – 30.08.2019

1

Uwaga! Podane ceny obowiązują do dnia 31.03.2019 r. (decyduje data złożenia rezerwacji).

2

Uwaga! Cena promocyjna nie łączy się z innymi promocjami organizatora!
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Zamek Kliczków
Folwark Książęcy
Fortuna z Cyrty

01.07-12.07.2019

Tropiciele

2250,00 zł

KL2

15.07-26.07.2019

Tropiciele – MASTER,
Tropiciele
Tropiciele

2250,00 zł

KL4

2250,00 zł

KL6

Świat Sanguinów,
Tropiciele

2250,00 zł

KL8

29.07-09.08.2019
12.08-23.08.2019

PAKIET JEŹDŹCY INIMSÁRU – realizowany na
każdym turnusie w Folwarku Książęcym

Zamek w

200,00 zł

08.07 – 19.07.2019

Czarodzieje, Tropiciele

2250,00 zł

KR3

12.08 – 23.08.2019

Czarodzieje,
Stracie Tytanów

2250,00 zł

KR8

Zamek Moszna

24.06-05.07.2019

2250,00 zł

M1

Lampa znad

08.07-19.07.2019

Czarodzieje,
Świat Sanguinów
Czarodzieje

2250,00 zł

M3

22.07-02.08.2019

2250,00 zł

M5

05.08-16.08.2019

2250,00 zł

M7

19.08-30.08.2019

2250,00 zł

M9

Krasiczynie
Królowie żywiołów

Tygrysa

Pałac Witaszyce

01.07-12.07.2019

Rekruci

1999,00 zł3

W2

Obsydianowe

15.07-26.07.2019

Rekruci

1999,00 zł

W4

29.07-09.08.2019

Rekruci – MASTER,
Rekruci
Rekruci

1999,00 zł

W6

2220,00 zł

W8

Lustro

12.08-23.08.2019

PAKIET PAINTBALL – realizowany na każdym
turnusie w Pałacu Witaszyce

Pałac Rybokarty

08.07-19.07.2019

Świat Sanguinów

120,00 zł
2250,00 zł

Legenda Czarnego
Rycerza
Cena transportu organizatora - 200,00 zł (w dwie strony); 140,00 zł (w jedną stronę).

3

Uwaga! Cena promocyjna nie łączy się z innymi promocjami organizatora!
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6. PROGRAM, UCZESTNICY, PAKIET W CENIE
1.

Uczestnikiem kolonii w Quatromondis Czterech Światach Hugona Yorcka może zostać każdy, kto
ukończył 8 rok życia i nie ukończył 19 roku życia i spełnia wymagania zawarte w Regulaminie imprez
turystycznych i Ogólnych warunkach udziału. Uwaga do Świata Tropicieli i Rekrutów zapraszamy
tych, którzy ukończyli lat 10, a aby wejść do Świata Sanguinów powinno się mieć ukończone co
najmniej 11 lat. Ważne, aby uczestnik był samodzielny, tj. samodzielnie potrafił zadbać o własną
higienę osobistą, ubieranie się, a także rozumiał potrzebę spożywania posiłków, a także potrzebę
odpoczynku (w tym snu) o określonych porach. Dodatkowo uczestnik nie powinien mieć problemów
ze zgłaszaniem wszelkich potrzeb, uwag, wniosków i problemów (przede wszystkim związanych ze
swoim samopoczuciem, czy relacjami z innymi uczestnikami) swojemu wychowawcy i/lub
kierownikowi wypoczynku. Kolonie w Quatromondis Czterech Światach Hugona Yorcka są
fabularyzowane na styl literatury i filmu fantasy oraz SciFi, zatem uczestnik powinien posiadać
zainteresowanie w tym kierunku i chcieć przeżyć przygodę, o jakiej można przeczytać w literaturze
np. J. K. Rowling, J. R. R. Tolkiena, czy zobaczyć w filmach typu Star Wars.

2. Każdy uczestnik otrzymuje m.in. pamiątkowy przedmiot (np. różdżkę, strzałę), koszulkę oraz
specjalną stylizowaną odzież szytą na miarę (szata, tunika, kimono) i świadectwo ukończenia
programu.
3. W czasie trwania kolonii niemal każda chwila jest wypełniona atrakcjami. Dzień rozpoczyna się
pobudką o godzinie 08:00 (wcześniej chętni mogą skorzystać z porannych ćwiczeń, prowadzonych
przez wychowawcę). Po śniadaniu następuje blok zajęć dopołudniowych, trwający trzy godziny
(zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie do 25 uczestników, zazwyczaj jedną grupę stanowi
około 15 uczestników). Zazwyczaj o godzinie 13:30 podawany jest obiad, po którym uczestnicy mają
chwilę odpoczynku. W czasie ciszy poobiedniej, dla chętnych, organizowane są zajęcia wspólne – typu
gry planszowe, czy zabawy integracyjne. O godzinie 15:30 rozpoczyna się blok zajęć popołudniowych,
również trwający trzy godziny. Natomiast po kolacji, od około godziny 19:30, odbywają się zabawy, gry
i imprezy, w których uczestniczą już wszyscy. Cisza nocna zwyczajowo rozpoczyna się o 22:00.
Niemniej zgodnie z Regulaminem imprez turystycznych, kierownik wypoczynku może zgodzić się,
aby wychowawcy zorganizowali starszym uczestnikom dodatkowe atrakcje, np. w formie gry
fabularyzowanej. Jakie zajęcia i imprezy są realizowane? Nazwy zajęć wymienione są w fabularnej
części niniejszej oferty. Imprezy z kolei koncentrują się na zainteresowaniach i talentach dzieci
i młodzieży (taniec, śpiewanie, gra na instrumentach, talent aktorski, recytatorski, sportowy)
i przyjmują formę znanych konkursów i turniejów. Nie brakuje również rozrywki: quizy, bale,
projekcje filmów – niemniej w takim przypadku proponowane są przynajmniej dwa sposoby na
spędzenie wieczoru. I jeszcze kilka słów o fabularyzacji. Na każdym turnusie rozgrywany jest autorski
epizod fabularny, np. „Fortuna z Cyrty”, a poszczególne epizody łączą się w jedną całość, ze wspólnymi
bohaterami, problemami Czterech Światów, wyzwaniami, terytoriami i magicznymi artefaktami.
Rozgrywanie epizodu przybiera najczęściej formę gry fabularno-terenowej (również w formie LARPa),
gdzie zarówno wychowawcy, jak i uczestnicy mogą poczuć się jak w teatrze.

22

HY-02-01-Oferta handlowa Lato 2019

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Zamek w Baranowie Sandomierskim
1.

Przedmiot wycieczki: Park linowy Linoskoczek w Rzeszowie, Podziemna Trasa Turystyczna
w Rzeszowie

2. Trasa wycieczki: Zamek w Baranowie Sand. – Rzeszów – Zamek w Baranowie Sand.
3. Odległość od Zamku w Baranowie Sandomierskim: ok. 80 km (wycieczka planowo ma rozpocząć się
po śniadaniu, po którym uczestnicy otrzymują suchy prowiant zamiast kolacji i wracają na obiadokolację,
niemniej kierownik wypoczynku może zdecydować inaczej).
4. Program: Wizyta w Parku Linowym „Linoskoczek” w Rzeszowie oraz zwiedzanie Podziemnej Trasy
Turystycznej w Rzeszowie – połączonego w podziemną trasę zespołu dawnych piwnic, znajdujących się
pod staromiejskim Rynkiem.
5. Cena: 100,00 zł (cena obejmuje: program, transport, opiekę wychowawców, przewodnika).

Zamek Czocha oraz Podzamcze Zamku Czocha
1.

Przedmiot wycieczki: Drezno – stara część miasta

2. Trasa wycieczki: Zamek Czocha – Drezno – Zamek Czocha
3. Odległość od Zamku Czocha: ok. 150 km (wycieczka planowo ma rozpocząć się po śniadaniu, po którym
uczestnicy otrzymują suchy prowiant zamiast kolacji i wracają na obiadokolację, niemniej kierownik
wypoczynku może zdecydować inaczej).
4. Program: Zwiedzanie starówki Drezna z licencjonowanym przewodnikiem – wizyta w najważniejszych
oraz najbardziej rozpoznawalnych, zabytkowych punktach miasta. Uczestnicy w trakcie wycieczki będą
mieli okazję poznać również bogatą historię Drezna oraz jego mieszkańców.
5. Cena: 125,00 zł (cena obejmuje: program, transport, opiekę wychowawców, przewodnika).

Zamek Giżycki
1.

Przedmiot wycieczki: Konsulat Świętego Mikołaja w Kętrzynie oraz Zamek Reszel

2. Trasa wycieczki: Zamek Giżycki - Konsulat Świętego Mikołaja w Kętrzynie - Zamek Reszel – Zamek
Giżycki
3. Odległość od Zamku Giżyckiego: ok. 50 km – Zamek Reszel, ok. 30 km - Konsulat Świętego Mikołaja
(wycieczka planowo ma rozpocząć się po śniadaniu, po którym uczestnicy otrzymują suchy prowiant
zamiast kolacji i wracają na obiadokolację, niemniej kierownik wypoczynku może zdecydować inaczej).
4. Program: Wizyta w Konsulacie Świętego Mikołaja w Kętrzynie, miejsca w którym od wielu lat
produkowane są znane i cenione na całym świecie bombki świąteczne. Uczestnicy wycieczki będą mieli
okazję poznać proces produkcyjny ozdób choinkowych a także udekorować własną, niepowtarzalną
bombkę. Zwiedzanie Zamku Reszel – wieży zamkowej oraz piwnic, w których znajduje się ekspozycja
średniowiecznej broni oraz narzędzi tortur.
5. Cena: 90,00 zł (cena obejmuje: program, transport, opiekę wychowawców).
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Zamek Gniew
1.

Przedmiot wycieczki: Twierdza Wisłoujście oraz Gdańsk – Stare Miasto

2. Trasa wycieczki: Zamek Gniew - Twierdza Wisłoujście - Gdańsk – Stare Miasto – Zamek Gniew
3. Odległość od Zamku Gniew: ok. 82 km (1 godz. 30 min.), wycieczka planowo ma rozpocząć się po
śniadaniu, po którym uczestnicy otrzymują suchy prowiant zamiast kolacji i wracają na obiadokolację,
niemniej kierownik wypoczynku może zdecydować inaczej.
4. Program: Zwiedzanie z przewodnikiem Twierdzy Wisłoujście – portowego zespołu obronnego
z pierwszej połowy XVII wieku, jednego z czterech obiektów położonych w ramach granic Gdańska,
posiadającego status Pomnika Historii. Spacer po Starówce Gdańska oraz zwiedzanie jej najbardziej
rozpoznawalnych punktów, m.in. Fontanna Neptuna, zabytkowy Żuraw.
5. Cena: 90,00 zł (cena obejmuje: program, transport, opiekę wychowawców).

Zamek Kliczków
1.

Przedmiot wycieczki: Zamek Książ w Wałbrzychu

2. Trasa wycieczki: Zamek Kliczków - Zamek Książ w Wałbrzychu – Zamek Kliczków
3. Odległość od Zamku Kliczków: ok. 120 km (wycieczka planowo ma rozpocząć się po śniadaniu, po
którym uczestnicy otrzymują suchy prowiant zamiast kolacji i wracają na obiadokolację, niemniej
kierownik wypoczynku może zdecydować inaczej).
4. Program: Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Książ w Wałbrzychu – jednego z najpiękniej położonych
zamków w Europie oraz największego tego typu obiektu na terenie dolnego śląska. Uczestnicy wycieczki
zwiedzą nowo otwarte podziemia zamku, usytuowane na głębokości 50 metrów pod obiektem.
Przewodnik przedstawi historię zamku, jego wielokrotnej przebudowy oraz opowie o planach
dotyczących Książa w ramach realizacji nazistowskiego projektu „Riese”.
5. Cena: 100,00 zł (cena obejmuje: program, transport, opiekę wychowawców, bilety wstępu).

Zamek w Krasiczynie
6. Przedmiot wycieczki: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza oraz
Zamek Królewski w Sanoku
7. Trasa wycieczki: Zamek w Krasiczynie – Bóbrka - Sanok – Zamek w Krasiczynie
8. Odległość od Zamku w Krasiczynie: ok. 90 km (wycieczka planowo ma rozpocząć się po śniadaniu, po
którym uczestnicy otrzymują suchy prowiant zamiast kolacji i wracają na obiadokolację, niemniej
kierownik wypoczynku może zdecydować inaczej).
9. Program: Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego
Łukasiewicza w Bóbrce o programie „Spacer z Ignacym Łukasiewiczem”. Uczestnicy będą mieli okazję
poznać historię kopalni ropy naftowej oraz Ignacego Łukasiewicza poprzez uczestnictwo w terenowej
zabawie polegającej na rozwiązywaniu łamigłówek, rebusów, zagadek. Zwiedzanie z przewodnikiem
średniowiecznego Zamku Królewskiego w Sanoku.
10. Cena: 100,00 zł (cena obejmuje: program, transport, opiekę wychowawców, bilety wstępu).

24

HY-02-01-Oferta handlowa Lato 2019

Zamek Moszna
1.

Przedmiot wycieczki: Twierdza Kłodzko – Forteczny Park Kulturowy

2. Trasa wycieczki: Zamek Moszna – Twierdza Kłodzko – Zamek Moszna
3. Odległość od Zamku Moszna: ok. 95 km (wycieczka planowo ma rozpocząć się po śniadaniu, po którym
uczestnicy otrzymują suchy prowiant zamiast kolacji i wracają na obiadokolację, niemniej kierownik
wypoczynku może zdecydować inaczej).
4. Program: Zwiedzanie z przewodnikiem części górnej Twierdzy Kłodzkiej oraz rozciągających się pod nią
korytarzy kontrminowych. Uczestnicy, zwiedzając część górną obiektu poznają jak wyglądało życie
codzienne żołnierzy armii pruskiej, czym są oraz jakie przeznaczenie miały kazamaty oraz bastiony.
Pokonując kilometrowy odcinek korytarzy kontrminowych – będący częścią sieci podziemnych
chodników, uczestnicy poznają ich cel oraz metodę, którą zostały zbudowane.
5. Cena: 100,00 zł (cena obejmuje: program, transport, opiekę wychowawców, bilety wstępu).

Pałac Witaszyce
1.

Przedmiot wycieczki: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

2. Trasa wycieczki: Pałac Witaszyce - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Pałac Witaszyce
3. Odległość od Pałacu Witaszyce: ok. 110 km (wycieczka planowo ma rozpocząć się po śniadaniu, po
którym uczestnicy otrzymują suchy prowiant zamiast kolacji i wracają na obiadokolację, niemniej
kierownik wypoczynku może zdecydować inaczej).
4. Program: Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz uczestnictwo
w lekcji muzealnej pod nazwą „Mózg przez nos, czyli przewodnik młodego balsamisty”, która przybliża
uczestnikom tajniki sztuki mumifikacji zwłok. Poświęcony archeologii obiekt posiada zbiory
archeologiczne z terenów całej Polski oraz ciekawe kolekcje pozaeuropejskie.

5. Cena: 95,00 zł (cena obejmuje: program, transport, opiekę wychowawców, bilety wstępu).
Pałac w Rybokartach
1.

Przedmiot wycieczki: Park Wieloryba w Rewalu i Ruiny Kościoła w Trzęsaczu

2. Trasa wycieczki: Rybokarty – Rewal – Trzęsacz – Rybokarty (na trasie Rybokarty – Rewal transport
realizowany będzie poprzez Nadmorską Kolej Wąskotorową)
3. Odległość od Pałacu Rybokarty: ok. 30 km. (wycieczka planowo ma rozpocząć się po śniadaniu, po
którym uczestnicy otrzymują suchy prowiant zamiast kolacji i wracają na obiadokolację, niemniej
kierownik wypoczynku może zdecydować inaczej).
4. Program: Zwiedzanie ekspozycji Parku Wieloryba, w tym czterech krain tematycznych – Bałtyku,
Gigantów z Oceanów, Potworów z Głębin oraz strefy Piraci i Papugi. Spacer do Trzęsacza – zwiedzanie
miasta oraz ruin kościoła. Transport na miejsce wycieczki realizowany poprzez Nadmorską Kolej
Wąskotorową.

5. Cena: 80,00 zł (cena obejmuje: program, transport, opiekę wychowawców, bilety wstępu).
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7. PAKIETY ZAJĘĆ DODATKOWYCH
Pakiet ILUZJA
Pakiet realizowany w Zamku Gniew w terminie 15.07 – 26.07.2019 r. oraz w Zamku w Baranowie
Sandomierskim w terminie 05.08 – 16.08.2019 r. Pakiet obejmuje naukę trików iluzji
z profesjonalnym iluzjonistą w wymiarze 8 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzymuje
gadżet do sztuki iluzji.
Minimalna liczba uczestników: 10, maksymalna: 60. Koszt udziału: 100,00 zł
Pakiet ANGRY CHEF ;)
Pakiet realizowany w Zamku Gniew w terminie 29.07 – 09.08.2019 oraz 19.08 – 30.08.2019. Pakiet
obejmuje 6 godzin dydaktycznych, realizowanych w czasie bloków popołudniowych dwóch
następujących po sobie dni. Zajęcia prowadzone są przez Szefa Kuchni Zamku w Gniewie – Mistrza
p. Mariusza Gachewicza. W ramach zajęć uczestnicy poznają tajniki wielkiej zamkowej kuchni, a
przede wszystkim przygotowują mono porcję specjalnego deseru. Dodatkowo każdy uczestnik
otrzymuje czapkę kucharza oraz fartuch kucharski.
Minimalna liczba uczestników: 10, maksymalna: 20. Koszt udziału: 200,00 zł
Pakiet JEŹDŹCY INIMSÁRU
Pakiet realizowany w każdym terminie w Zamku Kliczków – Folwark Książęcy. Pakiet obejmuje 4
godziny zegarowe zajęć, w tym: nauka oporządzania i siodłania konia (zajęcia grupowe – 4 x 0,5
godziny), indywidualna lekcja jazdy konnej z instruktorem (zajęcia indywidualne 3 x 0.5 godziny)
oraz nauka powożenia bryczki lub wozu konnego (zajęcia grupowe – 0,5 godziny).
Minimalna liczba uczestników: 10, maksymalna: 20. Koszt udziału: 200,00 zł
Pakiet PAINTBALL
Pakiet realizowany w każdym terminie w Pałacu Witaszyce. Pakiet obejmuje rozegranie dwóch
scenariuszy przygody w Akademii Kien-Gir: w przypadku tradycyjnego paintballa uczestnicy
rozgrywają scenariusz terenowy bawiąc się wspólnie przeciwko statycznym celom; w przypadku
laserpaintball uczestnicy dzieleni są na dwie drużyny rywalizujące o kosmiczny artefakt. Który z
rodzajów paintballa zostanie wykorzystany decyduje kierownik wypoczynku, biorąc pod uwagę
wiek uczestników.
Minimalna liczba uczestników: 10, maksymalna: 30. Koszt udziału: 120,00 zł
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