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Zielona Szkoła 2022 – Góry Świętokrzyskie
Miejsce: Góry Świętokrzyskie

Hotel: Paradioso (3*), Suchedniów
Data: 30.05-03.06.2022r.
Odległość: 150km 

Góry Świętokrzyskie, to obszar o wybitnej geo-różnorodności. Są niczym otwarta księga dziejów Ziemi, w której niemal 550
mln lat historii geologicznej zapisało się w dostępnych na powierzchni profilach skalnych.

Zamieszkamy w trzy-gwiazdkowym hotelu Paradiso w 
miejscowości Suchedniów. Hotel położony jest przy samym 
lesie. Pokoje są 3-6-osobowe z rozkładanymi sofami.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja).
Śniadanie i kolacje podawane są w formie bufetu. Obiad
jest serwowany do stolika. Wszystkie posiłki przygotowane
są na miejscu, są różnorodne, smaczne i zdrowe.
Oferujemy diety według indywidualnych potrzeb (po
uzgodnieniu z rodzicami: wegetariańska, bezglutenowa,
bezmleczna).
Woda pitna dostępna 24h wraz z bufetem herbacianym.

Hotel posiada:
- 2 ha ogrodzonego, zielonego terenu
- dużą chatę grillową
- plac zabaw
- boisko
- basen zew. 4x8m
- jacuzzi



Dzień 1
9.00 – wyjazd ze szkoły
Ok. 11.00 – przyjazd do hotelu
11.00-13.00 – Akademia Sportu
13.00 – obiad
14.00 – zakwaterowanie w hotelu
15.00-18.00 – Survival – zajęcia integracyjne

Sztuka przetrwania – Zadania tematyczne z survivalu – wyznaczanie kierunków, metody rozpalania ognia, 
sprzęt survivalowy.
Budowanie schronienia – Rodzaje szałasów, metody konstrukcji,  cele i zastosowania. Sprawdzenie umiejętności 
współpracy poprzez zespołowe wykonanie szałasu.
Fun Club – pływanie w basenie, gry zespołowe

18.30 – kolacja
19.30-20.30 – Dyskoteka

Dzień 2
8.00 – śniadanie
9.00-14.00 – Wycieczka do Kielc
1/ Jaskinie na Kadzielni - podziemna trasa turystyczna po jaskiniach o długości 140m.
Jaskinie Kadzielni stanowią fragmenty podziemnego systemu krasowego powstałego w wapieniach w kenozoicznym okresie 

lądowym, najpewniej w neogenie, kilka lub kilkanaście milionów lat temu.
Amfiteatr Kadzielnia- najpiękniejszy w Polsce amfiteatr wykuty w skale, w którym co roku odbywają się koncerty i widowiska 
transmitowane w telewizji: Polska Noc Kabaretowa czy Festiwal Muzyki Tanecznej.

2/ Integracyjna gra terenowa po Kielcach ”Śladami Wielkich Polaków w Kielcach”
Gra ta jest doskonałą formą rozrywki zarówno dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich.
Rozgrywana jest na terenie kieleckiego starego miasta. Polega ona na jak najszybszym dotarciu do celu po
wykonaniu zadań z karty pracy. 
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15.00 – obiad
16.30-18.30 - Akademia sportu - Team Building

Zajęcia rozwijające umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Problemowe zadania stawiane przed grupą 
mające na celu zintegrować zespół we wspólnym dążeniu do celu poprzez aktywność i zabawę. Wiele ciekawych 
konkurencji, np. narty wieloosobowe, gąsienica, wyścig w spodniach na 3 nogi, latający dywan, wodnik, skaczące 
rury, wyścig na skrzynkach, przeciąganie liny i inne.

19.00 – kolacja
20.00-21.00 – Film

Dzień  3 
8.00 – śniadanie
9.30 -14.00 – Wycieczka geologiczna
Jaskinia Raj - jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych
naszego kraju. Zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Występują tutaj skupiska stalaktytów o unikatowym na
skalę światową zagęszczeniu. Jaskinia uznana została za rezerwat przyrody nieożywionej i stanowisko archeologiczne. Długość trasy
turystycznej wynosi 180 metrów. Temperatura w Jaskini Raj wynosi +9stC, wilgotność ok. 95%.
Rezerwat w Zachełmie - rezerwat zajmuje powierzchnię 7,95 ha, a utworzono
go w 2010r., w celu zachowania stanowiska paleontologicznego najstarszych
tropów czworonogów (tetrapoda) wraz z formami tektonicznymi.
Ponad Kamieniołomem Zachełmie wznosi się szczyt Góry Chełm (399 m n.p.m.),
gdzie na fragmencie skały można zaobserwować dolomity, zlepieńce, piaskowce,
hematyty i baryty, z których dolomity uformowały się około 385 mln lat temu,
a zlepieńce i piaskowce przed 245 mln lat.

14.30 – obiad

16.00-18.30  - Misja Exploris
Uczestnicy podzieleni na zespoły, biorą udział w pieszym rajdzie terenowym. Grupy wyposażone w specjalnie przygotowane mapy, 
pokonują wyznaczoną trasę. Stawiane przed nimi zadania wymagają zaangażowania i współpracy. Przykładowe konkurencje na 
trasie przemarszu: zagadka logiczna, pole minowe, ukryte punkty.
19.00 – kolacja
20.00-21.00 - Karaoke

Dzień 4
8.00 – śniadanie
9.00-16.00 – Wyprawa w góry
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Łysa Góra - wejście na Łysą Górę ścieżką dydaktyczną prowadzącą przez Świętokrzyski Park Narodowy. 
Wejście trwa ok. 40 min. i jest bardzo przyjemne ze względu na otoczenie lasu.
Na Św. Krzyżu zwiedzimy:
- Opactwo Pobenedyktyńskie z relikwiami drzewa Krzyża Świętego, 
- Muzeum Misyjne Ojców Oblatów (dowolne ofiary na misje), 
- Kryptę Jeremiego Wiśniowieckiego 
Łysica - wejście na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich- 612 – 614 m.n.p.m.
Łysica zbudowana jest z kwarcytów i łupków kambryjskich. Od strony północnej
i południowej szczyt otaczają gołoborza. Łysica jest całkowicie porośnięta lasem.
W partiach szczytowych rośnie jodła, a poniżej las jodłowo-bukowy.
Trasa zajmie ok. 1,5 – 2 godziny.
16.00- obiad
17.00-19.00- Akademia Sportu – sportowe rozgrywki
Bramka celnościowa – oddawanie strzałów w dmuchaną bramkę.
Bumperball - rywalizacja oparta na walce sumo w wielkich
dmuchanych kulach
Segway - pojazdy dwukołowe napędzane akumulatorami, jazda po torze.
20.00-21.00 - Kolacja plenerowa, ognisko z pieczeniem kiełbasek

Dzień 5
8.00 – śniadanie
9.00 –wykwaterowanie
10.00-13.00 - Wyprawa Po Lodowe Złoto - gra terenowa
Zadanie terenowe na orientację, sprawdzające umiejętności poruszania się 
w terenie, z wykorzystaniem map.
13.30 – obiad
Ok. 17.00 – przyjazd do szkoły

Marlena Janecka, e-mail: marlena.janecka@englishpro.pl, mob. +48 663 838 558



Ważne informacje dla Rodziców
Cena zawiera:
- Zakwaterowanie w pokojach  3-6-osobowych z łazienkami
(uczestnicy śpią na łóżkach hotelowych i rozkładanych sofach)
- Wyżywienie: 5 x dwudaniowy obiad; 4 x kolacja, 4 x śniadanie; 
- Realizację programu ,biletów wstępu, przewodników, transport
- Ubezpieczenie NNW – 50.000zł
- Woda dostępna 24/h
- Koordynator wyjazdu
- Korzystanie z basenu

Termin płatności: 
1. 250zł – 20.03.2022r.- prosimy o terminową wpłatę. Na podstawie I wpłaty zostanie dokonana rezerwacja odpowiedniej ilości miejsc.
2. Pozostała kwota – 30.04.2022r.
Płatność za wyjazd prosimy dokonywać bezpośrednio na konto organizatora:
English Pro Academy, nr konta: 26 1240 6292 1111 0000 5019 9086 (Pekao S.A.)
Tytuł przelewu: IS klasa (np. 6) imię i nazwisko dziecka (np. Jan Kowalski)

Warunki rezygnacji dla rodziców:
Powyżej i 30 dni do dnia wyjazdu – zwracana jest pierwsza rata.
Od 29-5 dni przed wyjazdem – przepada na rzecz organizatora do 60%.
Od 4 dni przed wyjazdem – przepada na rzecz organizatora 100%.
Istniej możliwość wykupienia polisy od rezygnacji z wyjazdu w ciągu 7 dni od daty I wpłaty. Mogą Państwo takie ubezpieczenie wykupić w 
dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. 
Faktura Vat – uprzejmie prosimy rodziców, którzy chcą otrzymać fakturę vat o przesłanie danych do faktury na adres: 
marlena.janecka@englishpro.pl 

Organizator informuje, że zaprezentowany harmonogram jest przykładowy. Dokładne dni i godziny realizacji poszczególnych atrakcji mogą ulec 
zmianie.
Brak terminowej płatności za udział w zielonej szkole może skutkować brakiem miejsc.
W przypadku nieuregulowanie całkowitej kwoty przed wyjazdem organizator ma prawo odmówić zabrania uczestnika na zieloną 
szkołę.
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Płatność:
1250zł/ 1 uczestnika - oferta przy min. 70 pełnopłatnych uczestników
1280zł uczestnika - oferta od 40-69 pełnopłatnych uczestników
Dodatkowo płatne:
Dieta – 40zł/os. (za cały pobyt)


