
 
 

OFERTA:  WYCIECZKA SZKOLNA  
Czas trwania: 3 dni   
Program:  POZNAJ POLSKĘ!  

        Fortece i podziemia Kotliny Kłodzkiej. 
 

Wycieczka 3-dniowa z programem „Poznaj Polskę!” to propozycja dopasowana do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj 
Polskę”, w którym szkoła może uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów wycieczki. Dopasowaliśmy elementy programu tak, aby spełniały 
wytyczne ministerialnego programu, a jednocześnie wzbogaciliśmy o aktywne i emocjonujące zajęcia w naszej Warowni.  
 
Skrót informacji: 
 
Cena zawiera: 

• Noclegi  

• Wyżywienie 

• Zajęcia pod opieką animatorów i instruktorów 

• Opiekę organizatorską  

• Transport autokarowy – w opisanym poniżej zakresie 

 
Cena nie zawiera:  

• Ubezpieczenia  

• Opieki wychowawczej (instruktor, prowadzący 
zajęcia, nie jest w sensie prawnym opiekunem) 

 

 
Opis elementów oferty:  
 
NOCLEG  

• 2 noclegi w bazie noclegowej WAROWNIA 
Warownia wyjątkowa kwatera noclegowa w formie drewnianej, stylizowanej na średniowieczną osady. Nasi goście śpią w 4-osobowych 
pokojach, w drewnianych domkach, mają do dyspozycji materace i wojskowe koce. Potrzebny jest własny śpiwór. Warownia leży na 
stoku góry u stóp Twierdzy Srebrogórskiej, tuż przy szlaku w głąb Gór Sowich.  
WAŻNE! Warownia nie jest hotelem ani pensjonatem, to górska baza biwakowa! 
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami pobytu na naszej stronie w zakładce "Noclegi w Warowni". 
  

WYŻYWIENIE  

• 2 x obiadokolacja 
Dwudaniowy obiad (catering) podany w godzinach późno popołudniowych (17:00-19:00) 

• 2 x śniadanie  
Śniadanie obejmuje bufet kanapkowy oraz dodatki, takie jak płatki śniadaniowe, sezonowe warzywa, twaróg oraz jajka lub 
kiełbaski na ciepło. 
TYLKO przy zakwaterowaniu w Warowni śniadanie obejmuje możliwość zrobienia prowiantu. 

• 1 x ognisko z kiełbaskami (samodzielne przygotowanie drewna). W cenie tylko przy zakwaterowaniu w Warowni. 
 
TRANSPORT  

• W ofercie proponujemy wersję bazową – transport z Wrocławia do wszystkich miejsc, które obejmuje program wycieczki oraz 
powrót do Wrocławia. 

• Cena jest skalkulowana na grupę 40-osobową  

• Jest możliwa rezygnacja z autobusu (jeśli grupa dysponuje własnym transportem) lub skalkulowanie kosztów dojazdu 
dopasowanych do warunków danej grupy wycieczkowej. 

 
ZAJĘCIA  

Poznaj Polskę! Fortece i podziemia Kotliny Kłodzkiej. 
 
 Program zwiedzania w podanych obiektach można dostosować do preferencji grupy.  

• Aktywne zwiedzanie zabytków architektury militarnej i dawnych sztolni: 
o TWIERDZA KŁODZKA   

▪ Część górna Twierdzy, która w XVIII w. zastąpiła kłodzki zamek. Przewodnicy opowiedzą m.in. jak 
wyglądało życia żołnierzy w armii pruskiej, zaprezentują jedną z naszych armat, oprowadzą po kazamatach 
i bastionach. Z górujących nad miastem bastionów można zobaczyć zarówno Kłodzko jak i najwyższe 
szczyty pasm górskich otaczających ziemię kłodzką. 

▪ Sieć korytarzy kontrminerskich – tunele, ciągnące się pod stokiem bojowym twierdzy, miały służyć do 
torpedowania prób wykonania wrogiego podkopu pod umocnieniami.  

o TWIERDZA SREBRNOGÓRSKA – wystrzałowe zwiedzanie w asyście XVIII-wiecznych artylerzystów  
▪ opis sposobu obrony; 
▪ opis stanowiska artyleryjskiego wraz z koszami szańcowymi, prezentacja kojców strzelniczych; 
▪ zwiedzanie części naziemnych twierdzy, trasa w kondygnacji parterowej; 
▪ podziemna kazamatach ze studnią drążoną w skale i zrekonstruowanym kołem deptakowym; 
▪ omówienie zasady działania broni czarnoprochowej 
▪ pokaz ładowania i strzału z repliki XVIII w. armaty 

o TWIERDZA SREBRNOGÓRSKA – FORT OSTRÓG  
W miejscu, gdzie więziono polskich żołnierzy kampanii wrześniowej, uczestnicy poznają niezwykłą historię 
brawurowej ucieczki z Oflagu z 1942 r. Będzie okazja zapoznać się z olbrzymią kolekcją oryginalnych sprzętów i broni 



 

z epoki i napić się herbatki w fortecznej sali kominkowej. Zajęcia są idealnym uzupełnieniem lekcji historii, 
dotyczących kampanii wrześniowej. 

o KRZYWA WIEŻA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH  -  jedna z najbardziej niezwykłych średniowiecznych budowli na 
Dolnym Śląsku, której powstanie wciąż owiane jest tajemnicą. Nie wiadomo, kiedy dokładnie i w jakim celu powstała, 
ale wiadomo, że dziś ma 34 m wysokości, a odchylenie od pionu wynosi 2,14 m.  

o ZŁOTY STOK – wyprawa z przewodnikiem do 500 m. sztolni Gertruda. 
▪ jedyny w Polsce podziemny wodospad 
▪ podziemny spływ łodzią 
▪ przejazd kolejką podziemną 
▪ stare mapy i narzędzia  górnicze 

o ZŁOTY STOK – średniowieczna osada górnicza 
 Fascynująca podróż w czasie. Poznacie tam niesamowite rekonstrukcje średniowiecznych urządzeń górniczych. 
Wszystkie rodzaje drewnianych urządzeń technicznych powstały na podstawie średniowiecznych rycin Georgiusa 
Agricoli. Każda maszyna funkcjonuje i jest przedstawiona tak, aby włączyć widza do zabawy – wystarczy siła własnych 
mięśni, aby wprawić w ruch. 

▪ potężne 3 tonowe młyńskie koło deptakowe 
▪ 15-metrowy kierat, 
▪ hutę i stęporowe kruszarki 

 
o SREBRNA GÓRA – wyprawa do starej sztolni  

Trasa prowadzi krawędzią i dnem skalnego wąwozu, mijając po drodze kamienny wiadukt z początku XX w., dalej 
przez tunel pod dawną trasą kolei zębatej (trzeba się czołgać!), doliną strumienia aż do jednego ze starych tuneli 
górniczych, z czasów, gdy w Srebrnej Górze wydobywano srebro.  
 

• Przygoda w Warowni  

• Zjazdy na linach 
Asekurowany zjazd na linach alpinistycznych z wysokości ok. 25 m.  

• Wspinaczka na ściankę 
Skalna ścianka wspinaczkowa z asekuracją "na wędkę", wysokość ok. 12 m.  

• Warsztaty łucznicze: 
o NAUKA STRZELANIA Z ŁUKÓW - podstawy łucznictwa tradycyjnego: krótka historia łuku, nauka prawidłowej 

postawy strzeleckiej oraz  strzelanie do statycznego celu z łuków "angielskich" (longbow).  
o BITWA ŁUCZNIKÓW - starcie kontaktowe z użyciem specjalnych strzał zabezpieczonych miękką gumowo-filcową 

pacyną. Strzelcy używają lekkich (max 12 kg naciągu) łuków, są wyposażeni w stroje ochronne (podobnie jak 
przy np. paintballu). W bitwie bierze udział kilku (4-8) strzelców, którzy korzystając z różnych osłon terenowych 
muszą wyeliminować przeciwników. Gra daje uczestnikom mnóstwo adrenaliny i świetną zabawę :) 

 
 
REGULAMIN 
Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w trakcie zajęć będziemy prosić o zapoznanie się i podpisanie regulaminu, który zostanie załączony 
do umowy (treść regulaminu znajdziecie Państwo także na naszej stronie internetowej) 
 
HARMONOGRAM 
Godziny i kolejność zajęć ustalamy przyjeździe grupy przy uzgodnieniu z kierownikiem wycieczki. NIE USTALAMY WCZEŚNIEJ 
HARMONOGRAMU GODZINOWEGO, ponieważ kolejność i godziny zajęć są zależne od bieżących czynników - ilości grup w danym dniu czy 
pogody. W przypadku konieczności podania takowego w dokumentacji wycieczkowej jest możliwe samodzielne ułożenie zajęć w wersj i 
przykładowej harmonogramu.  
Dla wycieczki „Poznaj Polskę!” wstępnie zakładamy następujący rozkład zajęć: 

o 1 dzień (może to być dzień pierwszy lub trzeci, zależnie od czasu, jakim dysponuje wycieczka)  
o Dojazd z Wrocławia 
o Zwiedzanie sztolni i osady w Złotym Stoku (ok. 3h) 
o Zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej  (ok. 3h)  
o Obiadokolacja w Warowni (dojazd na nocleg) 

o 2 dzień 
o Twierdza Srebrnogórska, fort Ostróg i wyprawa do sztolni  (ok. 4h)  
o Zajęcia linowe i łucznicze (ok. 3h)  
o Wieczorem ognisko w Warowni  

o 3 dzień (może to być dzień pierwszy lub trzeci, zależnie od czasu, jakim dysponuje wycieczka) 
o Wyjazd po śniadaniu, zwiedzanie Krzywej Wieży w Ząbkowicach  

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ - grupa może zrezygnować z zawartych w pakiecie wycieczki zajęć na własne życzenie, jednak nie przewidujemy z tego 
powodu zwrotu kosztów, także jeśli przyczyną będzie pogoda. Jesteśmy przygotowani do zrealizowania pakietu zajęć niezależnie od 
warunków pogodowych.  

KOSZTY DODATKOWE ORAZ GRATISY  
 

Opiekunowie 
Nauczyciele i inni opiekunowie w liczbie 1 na każde 10 uczestników nie płacą za wycieczkę. Dodatkowi opiekunowie powyżej tej 
liczby ponoszą wyłącznie koszty pobytu, tj. 110 zł/noc.  
 
Autokar – koszt parkingu  
Jeśli grupa przyjeżdża własnym autokarem i będzie on zaparkowany na parkingu na Przełęczy Srebrnej, należy uwzględnić koszt 
opłaty parkingowej w wysokości ok. 50 zł/dobę. 
 



Kierowca -  koszt pobytu  
Jeżeli grupa przyjeżdża własnym autokarem, dodatkowy koszt za pobyt kierowcy autokaru to 110 zł za noc. Koszt obejmuje nocleg 
w ośrodku wycieczkowym (poza Warownią), a także śniadanie i obiadokolację.  
 
Ubezpieczenie –  
Jest możliwe dokupienie dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  (NNW). 
Jeśli są Państwo zainteresowani wykupieniem takiego ubezpieczenia w ramach wycieczki, prosimy o kontakt mailowy. W obydwu 
przypadkach będziemy potrzebować listy uczestników wraz z numerami PESEL.  

 
PRZYJAZD  
Wykonanie założonego programu zakłada wyjazd ok. godziny 9:00 z Wrocławia (inne konfiguracje dojazdowe ustalamy indywidualnie) 
Wykwaterowanie ostatniego dnia jest konieczne do godziny 10:00 
Przed przyjazdem otrzymacie Państwo dodatkowy mail, zawierający przydatne informacje na temat pobytu. 
 
UZYSKANIE DOFINANSOWANIA 
Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, rgany prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do 
wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu 
własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce 
oraz wkład niefinansowy. 
Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym: 

• koszty przejazdu, 

• bilety wstępu, 

• usługa przewodnicka, 

• zakwaterowanie, 

• wyżywienie, 

• ubezpieczenie uczestników wyjazdu. 
Dla wycieczki 3-dniowej program zakłada umieszczenie w programie wycieczki przynajmniej 6 punktów, wybranych z udostępnionej na 
stronie listy obiektów. Wycieczka „Poznaj Polskę! Fortece i podziemia Kotliny Kłodzkiej” spełnia ten wymóg, dodatkowo koszty wyżywienia i 
noclegu zgodnie z wymogami nie przekraczają 150 zł/dobę.  
Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske Na tejże stronie są także 
do pobrania formularze wniosków i dokumentacji.  
Nabór wniosków ruszy na początku drugiego semestru, o przyjęciu wniosku w poprzednich edycjach decydowała m. in. kolejność złożenia. 
 
REZERWACJA  
 
Jak wygląda rezerwacja terminu wycieczki u nas: 

• Kontakt w sprawie uzgodnienia terminu – mail  

• Wstępna rezerwacja aktywna 14 dni  

• Otrzymanie umowy wycieczkowej i regulaminu – podpisaną wersję odsyłamy drogą mailową 

• Potwierdzenie zarezerwowanego terminu – wpłata zadatku w wysokości 30% kwoty  

• Przyjazd i rozliczenie pod koniec wycieczki 
W przypadku wycieczki „Poznaj Polskę!” w zarezerwowanym terminie istnieje możliwość zmiany wybranego programu wycieczki na inny w 
przypadku nie uzyskania dofinansowania.  
 
 
Gdzie szukać dodatkowych informacji o wycieczkach:  
 
Na naszej  stronie w dziale blogowym znajdziecie Państwo szerzej opisane następujące tematy: 

• Co zabrać ze sobą na wycieczkę  

• Warunki rezerwacji  

• Warunki pobytu w Warowni 

• Opisy zajęć  

• Informacje o kadrze instruktorskiej wycieczek 

 

Zapraszamy ! 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

