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OFERTA WYCIECZKI DLA PRZEDSZKOLI ORAZ 

PIEWSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

  MIASTECZKO WESTERNOWE 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (1-dniowej) 

 

Wyjazd w godzinach porannych w kierunku Western City 

Zabawa w  Kowbojskim stylu   gdzie mnogość atrakcji łączy 

edukację z zabawą, wyjazd pełen przygód, wiedzy,  

z aktywnym pobytem. Uczestnicy zostaną przywitani  

w miasteczku przez Szeryfa, wcielą się w postać Indianina, 

który będzie musiał przejść przez zestaw prób stanowiących 

o tym czy będzie mógł zostać Wodzem.  „ZDOBYWANIE 

SPRAWNOŚCI MAŁEGO KOJOTA” w programie m.in. 

pokaz tańca, tropy zwierząt, skradanie się do wielkiego 

wojownika, zagadki Wodza Tęga Głowa, Ścieżka Wilka, 

Czarne stopy, polowanie na bizony, Wyścigi wiewiórek/ 

rzuty woreczkami z indiańskimi talizmanami, labirynt.  

Na koniec kącik plastyczny, szukanie zająca.  Moc atrakcji 

przeznaczonych dla różnych grup wiekowych, konkurencje  

w których każdy będzie mógł spróbować swoich sił. Ognisko 

z kiełbaskami. W godzinach popołudniowych powrót  

do Radomia.  

 

Cena obejmuje: 

 przejazd wygodnym autokarem 

 opłaty drogowe i parkingowe 

 Ubezpieczenie NNW 

 Usługi profesjonalnych  animatorów 

 bilet wstępu  

 ognisko z kiełbaskami. 
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(*Możliwość zamówienia obiadu za dodatkową opłatą). 

 

Ostateczna cena wycieczki kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu terminu wyjazdu, wersji 

programu i przedstawiona w formie oferty indywidualnej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w powyższej ofercie oraz na tej stronie internetowej są 

własnością „LAGUNA”  F.H.U.  Mariusz Jaroszek. Całość prezentowanej strony chroniona jest prawami autorskimi regulowanymi 

ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną prawem autorskim. 

Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony 

w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 
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