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OFERTA
Szkoła Czarodziejów to program, zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, realizowany w wielu pięknych
zamkach i pałacach, znajdujących się na terenie całej Polski. To miejsce dla dzieci i młodzieży kreatywnej,
z pasją, która marzy o tym, by spędzić wakacje, czy ferie zimowe w niezwykły, niezapomniany sposób.
Jesteś fanem Harry’ego Potter’a?
Jesteś spragniony przygód i uwielbiasz rozwiązywać zagadki?
Chcesz się nauczyć czegoś ciekawego?
Szukasz przyjaźni na całe życie?
To kraina właśnie dla Ciebie!
Nasza szkoła ma swoje źródła w literaturze współczesnej, ale nie kopiujemy Hogwartu– tworzymy własny
świat, w którym czeka na Ciebie moc niespodzianek, wiele punktów do zdobycia i tajemnic do odkrycia. Weź
udział między innymi w zajęciach z eliksirów, zatańcz na Balu Czarodzieja, zdobądź własną różdżkę i opanuj
najważniejsze zaklęcia.
Dla kogo dedykowany jest program?
•

W proponowanej formie wypoczynku może wziąć udział każdy, kto ukończył 8 rok życia, jest
samodzielny (samodzielne dba o higienę osobistą, je oraz ubiera się) i nie ukończył 18 roku życia.
• Aby zostać czarodziejem, należy spełniać wymagania zawarte w Ogólnych Warunkach Udziału oraz
Regulaminie Imprez Turystycznych, organizowanych przez QUBUS Group Sp. z o.o.
Największym atutem jest bycie fanem przygód Harry'ego Pottera i chęć przeżycia podobnych przygód jak
w książkach J. K. Rowling i ich ekranizacjach.

Koszt wypoczynku wynosi :
2 550,00 zł
•
•
•
•

•
•
•
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Cena zawiera:
11 noclegów w obiekcie historycznym;
Pełne wyżywienie (śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiad dwudaniowy, podwieczorek,
kolacja w formie bufetu szwedzkiego wraz z ciepłym daniem, napoje (soki, herbata)
Stały dostęp do wody pitnej;
Opieka wychowawcza - Organizator zapewnia wymaganą prawnie opiekę wychowawczą
i kierowniczą. Kadra kierownicza to doświadczeni pedagodzy, nauczyciele, nauczyciele akademiccy,
dyrektorzy szkół, przewodnicy turystyczni. Kadra wychowawcza to aktorzy, instruktorzy tańca,
choreografowie, psycholodzy, instruktorzy śpiewu, absolwenci prawa, medycyny, instruktorzy
harcerstwa, nauczyciele. Ludzie z pasją i szerokim wachlarzem umiejętności organizatorskich,
aktorskich, muzycznych, tanecznych, magicznych i innych. Organizator prowadzi zaawansowaną
procedurę rekrutacji na stanowiska wychowawcy i kierownika wypoczynku oraz prowadzi regularne
szkolenia kadry kierowniczej i wychowawczej, w szczególności w aspektach związanych
z bezpieczeństwem uczestników. Wszyscy spełniają formalne wymagania do pełnienia funkcji
kierownika wypoczynku i wychowawcy.
Udział w autorskim programie fabularyzowanym opisanym w dalszej części oferty z wykorzystaniem
własnych ponad 150 strojów i kostiumów teatralnych oraz innych artefaktów a także urządzeń
multimedialnych i scenicznych;
Wszelkie niezbędne materiały potrzebne do realizacji zajęć w programie (farby, kredki, flamastry
i inne materiały zajęciowe);
Pakiet Czarodzieja: szatę czarodzieja szytą na miarę, unikalną koszulkę z nadrukiem, prezent
niespodziankę, różdżkę drewnianą, herb domu Szkoły Czarodziejów, świadectwo ukończenia Szkoły
Czarodziejów, legitymację oraz pamiątkowe zdjęcie.
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Usługi dodatkowo płatne:
• Transport organizatora „Tam i Powrót” realizowany przy grupie minimalnej 5 osób z miast:
Gdańsk Główny, Warszawa Centralna, Szczecin Główny, Katowice, Wrocław Główny, Poznań Główny.
Transport łączony, kolejowo-autokarowy - pociągi klasy ekonomicznej z obowiązkową rezerwacją miejsc
(klasa 2) oraz autokary klasy turystycznej. Cena 210,00 zł
• Transport Organizatora w jedną stronę tylko tam lub tylko powrót Cena 180,00 zł
Zmiana formy transportu może nastąpić najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.
• Diety specjalne : Istnieje możliwość wykupienia diety wegetariańskiej , wegańskiej , bezlaktozowej oraz
bezglutenowej. Cena 160,00 zł/dieta
• Wycieczka fakultatywna: Opcja dodatkowa, nieobowiązkowa, wybrana podczas rezerwacji lub po pisemnym
zgłoszeniu do Biura Obsługi Klienta, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.
Park dzieje – Murowana Goślina
Uczestnicy zwiedzą Park Dzieje oraz wezmą udział w widowisku przygotowanym przez Park – spektakl
w scenerii parkowej, grany przez aktorów i zaskakującymi efektami oraz ścieżką dźwiękową. Uczestnicy
wezmą udział w grze terenowej opartej na mapie z zadaniami do rozwiązania w różnych częściach parku:
Ogród Bajek Krasickiego, Strefę Łuczniczą, Piaskownicę Archeologiczną, Labirynt Czasu, Średniowieczne
Zabawy, Zwierzyniec, a także wezmą udział w warsztatach edukacyjnych wybranych przez Organizatora.
Cena wycieczki zawiera (oferta indywidualna sporządzona dla grup zorganizowanych): pobyt w Parku Dzieje,
specjalne widowisko – spektakl, grę terenową, warsztaty edukacyjne, opiekę wychowawców oraz transport
autokarowy z opieką na trasie Zamek Rydzyna – Park Dzieje Murowana Goślina – Zamek Rydzyna.

Cena 150,00 zł

Program wypoczynku – przykładowy opis fabularyzowanych zajęć
W pierwszy wieczór, po uroczystej kolacji, następuje inauguracja semestru Szkoły Czarodziejów, w czasie
której uczestnicy otrzymują szaty czarodziejów i herby Domów. W specjalnym, tajemniczym miejscu Tiara
Przydziału przydziela uczestników do jednego z Domów Krainy Quatronum, a Ambasador wręcza im
haftowane herby.
Od tego momentu uczestnicy stają się uczniami Szkoły Czarodziejów - przyszłymi czarodziejami.

Zajęcia i imprezy realizowane w trakcie wypoczynku skupione są wokół następujących Wydziałów:
Wydział Nauk Stosowanych:

•
•
•
•
•

przedmioty:
zielarstwo i ziołolecznictwo (nauka o ziołach i ich wpływie
na zdrowie człowieka),
kryptografia i
kryptoanaliza
(nauka kodowania
i dekodowania wiadomości za pomocą szyfrów),
Obrona Przed Czarną Magią (nauka podstawowych
umiejętności z zakresu pierwszej pomocy),
warsztaty kreatywności (kształtowanie umiejętności
wolnego, nieograniczonego myślenia),
eksperymenty i doświadczenia (wybrane elementy
dziedziny fizyki i chemii).
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Wydział Umiejętności Nadzwyczajnych:
przedmioty:
• wróżbiarstwo, czyli sztuka przepowiadania przyszłości i odkrywania tajemnic przeszłości (symulacja
wróżenia różnymi technikami),
• studnia zaklęć (nauka zaklęć stosowanych w książkach o przygodach Harry'ego Pottera - po zajęciach
istnieje możliwość dołączenia do Klubu Pojedynków),
• historia magii i Magów (wybrane elementy z historii magii zaczerpnięte z różnych kręgów
cywilizacyjnych),
• Potęga Run (nauka kreślenia Run i ich znaczenie),
• różdżkoznawstwo (wiedza dot. rodzajów różdżek, ich znaczenia oraz budowy),
• galeria talizmanów (wybrane elementy z wiedzy o talizmanach, amuletach - rodzaje, historia,
znaczenie),
• stworzenia, których nie spotyka się na co dzień (nauka o smokach i innych magicznych stworzeniach).
Wydział Rozrywki Niekonwencjonalnej:
przedmioty:
• Quidditch (sportowa gra czarodziejów, której zasady oparte są o grę znaną z przygód Harry’ego
Pottera);
• Quatro (sportowa gra czarodziejów z autorskimi zasadami członków Rady Quatronum);
• rytm i ekspresja (nauka tańców różnych stylów tanecznych);
• szachy (nauka gry oraz podstawowych strategii);
• "Świat Czarodziejów" (autorska logiczno-strategiczna gra karciana);
• gry i zabawy plebejskie (różne aktywności ruchowe na świeżym powietrzu);
• fabryka głosu (nauka podstaw emisji głosu, technik recytacji oraz wybranych piosenek).
Przykładowe imprezy realizowane w trakcie wypoczynku:
•
•
•
•
•

•
•

Turniej Quidditcha (sportowa gra czarodziejów, której zasady oparte są o grę znaną z przygód
Harry’ego Pottera);
Turniej Quatro (sportowa gra czarodziejów z autorskimi zasadami członków Rady Quatronum);
DanceFeast (wielki turniej umiejętności tanecznych),
Turniej Oczaruj Mnie Głosem OMG (wielki turniej wokalny),
Misje Nocne (wieczorne/nocne, indywidualne/grupowe, rozgrywanie dodatkowych wątków
fabularnych w postaci poszukiwania i rozwiązywania zagadek, zdobywania artefaktów itd. oraz typu
escape room);
Quiz Wiedzy o Świecie Harry'ego Pottera,

zabawa fabularyzowana oparta o główny epizod danego semestru.
Zajęcia i imprezy na naszych turnusach realizowane są z wielkim rozmachem i wykorzystaniem
nowatorskich i aktywizujących metod. Nasze zajęcia obejmują podstawę programową poszczególnych
poziomów edukacji, dzięki czemu przygotowane są tak, aby na każdych kształtować kluczowe kompetencje,
np. czytanie ze zrozumieniem, myślenie matematyczne i naukowe, umiejętność wyszukiwania,
selekcjonowania i analizowania informacji, czy umiejętność pracy zespołowej.
W czasie zajęć wykorzystujemy nowoczesne technologie (Internet, rzutnik multimedialny, syntezator
mowy itp.), a każdy uczestnik ma do dyspozycji kredki, mazaki, nożyczki, kleje, kartki, bibułę i wszelkie inne
niezbędne materiały zajęciowe. Poprzez starannie dobraną tematykę, ciekawą i odpowiednią dla fascynatów
świata fantasy, trudne i skomplikowane procesy nauczania i uczenia się przebiegają w miłej atmosferze,
w zdecydowanej większości kończą się sukcesem dydaktycznym.
Realizacja wyżej wymienionych zajęć zależna jest od pory roku i warunków atmosferycznych.
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Miejsce realizacji wypoczynku
Zamek w Rydzynie

1. Zamek w Rydzynie, pl. Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna. Zamek znajduje się nieopodal Rynku urokliwego małego
miasteczka jakim jest Rydzyna. Czteroskrzydłowe barokowe założenie z wewnętrznym dziedzińcem i czterema basztami
w narożach pełniło w latach 1704- 1709 zaszczytną rolę rezydencji rodowej Stanisława Leszczyńskiego , dwukrotnego
króla Polski wybranego przez szlachtę z poparciem Szwedów, a wbrew woli panujących dotąd Sasów i ich stronnika
Piotra Wielkiego. Zamek w Rydzynie wraz z parkiem i przyległymi terenami stanowi najokazalszą rezydencję
magnacką w Wielkopolsce. Zaletą zamku są przepięknie zdobione sztukateriami sale.
2. Pokoje i łazienki dla uczestników.
Uczestnicy mieszkają w zamku, w 2 - 6 osobowych pokojach samodzielnych lub „studio”. W każdym pokoju lub „studio”
znajduje się łazienka. Pokoje wyposażone w łóżka (w tym łóżka turystyczne tzw. „dostawki” oraz wersalki), szafę,
stolik, krzesełko,gniazdko elektryczne. O miejscu zakwaterowania decyduje kierownik wypoczynku.
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników.
Do dyspozycji uczestników pozostaje cały obiekt w tym: restauracja zamkowa, stylizowane sale konferencyjne, sala
balowa, kilkuhektarowy park. W trakcie realizacji programu wypoczynku uczestnicy korzystają z wyżej wymienionych
miejsc, sal i pomieszczeń pod opieką wychowawców.
Po dokonaniu rezerwacji w panelu rezerwacyjnym na stronie www.quatronum.pl w zakładce Rezerwacje należy
wpłacić zadatek w wysokości 350,00 zł, a pozostałą wymaganą kwotę na 30 dni przed turnusem.
Dane do przelewu:
QUBUS GROUP Sp. z o.o.
40-208 Katowice, ul. Ścigały 10
Numer konta bankowego:
ALIOR BANK 11 2490 0005 0000 4600 5848 3177
w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz KOD turnusu
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Pozostałe informacje
Organizatorem Turystyki, posiadającym niezbędne uprawnienia do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży jest:
QUBUS Group Sp. z o.o.
40-208 Katowice, ul. Ścigały 10
NIP 954-274-52-73 REGON 243377021 KRS 0000477970
wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego
pod numerem 1016, posiadająca gwarancję ubezpieczeniową UNIQA.
1.

Każda forma wypoczynku, organizowana przez QUBUS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest zgłaszana
w Śląskim Kuratorium Oświaty;
2. Informacje dotyczące transportu:
•
Transport Organizatora:
Miasta, z których organizowany jest transport na poszczególne formy wypoczynku, wpisane są do druku Umowy
o świadczenie usług turystycznych. Transport kolejowo-autokarowy, odbywa się pociągami TLK, EIC, lub IC klasy
ekonomicznej (klasa 2 z obowiązkową rezerwacją miejsc), oraz autokarami klasy turystycznej. Uczestnicy
pierwszego dnia turnusu wyjeżdżają ze wskazanego miejsca transportowego zazwyczaj w godzinach porannych
(czasami wczesno porannych), a wracają z turnusu w godzinach popołudniowych bądź wieczornych. Miejsce oraz
godzina zbiórki w danym mieście publikowane są w Informacji Transportowej na stronie internetowej
www.quatronum.pl na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu – zawsze w zakładce „Dla Rodzica”, „Transport”.
Informacja zawiera również dane dotyczące środka transportu, trasy przejazdu, godzin wyjazdu, dojazdu do miejsca
zakwaterowania, godzin powrotu oraz osoby odpowiedzialnej, z ramienia organizatora, za przeprowadzenie
transportu - jej imię, nazwisko oraz numer telefonu.
• Transport własny Rodzica:
Na stronie www.quatronum.pl na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu w Informacji Transportowej w zakładce „Dla
Rodzica”, „Transport” informujemy Rodziców, niekorzystających z transportu organizatora, o której należy
przywieźć dziecko do zamku w pierwszym dniu wypoczynku oraz o której należy dziecko odebrać w ostatnim dniu
wypoczynku. Rodzic, który nie odbierze Uczestnika w godzinach określonych w Informacji Transportowej ponosi
dodatkowej koszty w wysokości 80 zł/za każdą rozpoczętą godzinę. Uczestnik może zostać odebrany przez osobę
niebędącą Rodzicem lub Opiekunem Prawnym, po spełnieniu wymagań określonych w Ogólnych Warunkach
Uczestnictwa.
3. Informacja dotycząca rozpoczęcia i zakończenia każdej formy wypoczynku (każdego turnusu):
Każdy turnus rozpoczyna się obiadem ok godziny 14.00-15.30 w zależności od godziny przybycia na zamek/do
pałacu/do obiektu - w pierwszym dniu turnusu, a kończy śniadaniem ok. godziny 8.00 -9.00 w zależności od
zaplanowanego transportu powrotnego. Dodatkowo w ostatnim dniu uczestnik, korzystający z transportu
organizatora, otrzymuje suchy prowiant na drogę.
Informujemy, że dzień pierwszy i ostatni przeznaczony jest na czynności organizacyjne, a nie właściwy wypoczynek.
4. Informacja dotycząca kontaktu rodzica/prawnego opiekuna z uczestnikiem wypoczynku:
Rodzic/prawny opiekun może kontaktować się ze swoim dzieckiem (uczestnikiem wypoczynku) na telefon
komórkowy dziecka w czasie ciszy poobiedniej, kiedy uczestnik przebywa w swoim pokoju, w czasie pobytu telefony
komórkowe uczestników pozostają w pokojach, za wyjątkiem wycieczek. Rodzic/prawny opiekun może zasięgnąć
informacji o swoim dziecku wyłącznie od kierownika turnusu w określonych godzinach. Numer telefonu kierownika
turnusu oraz szczegółowe zasady kontaktu są podane w informacji transportowej, która zostanie opublikowana na
7 dni przed rozpoczęciem danego turnusu – w zakładce „Dla Rodzica” „Transport” na stronie www.quatronum.pl.
W trakcie trwania wypoczynku Rodzic nie może kontaktować się z wychowawcą/opiekunem dziecka.
6. Informacje dla rodziców korzystających z dofinansowania DO WYPOCZYNKU Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH I/LUB INNYCH DOFINANSOWAŃ :Organizator Turystyki QUBUS Group Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach
wystawia faktury potwierdzające udział dziecka w zorganizowanym wypoczynku, faktury wystawia się na prośbę
rodzica przesłaną e-mailem na adres qubus@qubusgroup.com.pl. Prośba powinna zawierać dokładne informacje, co
ma znajdować się na fakturze (zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub innych
dokumentów).
Organizator wystawia fakturę VAT marża do 21 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej i przesyła w formie
elektronicznej na wskazany adres e-mail. Wszystkie faktury wystawiane są na Rodzica (klienta) zgodnie z umową
o świadczenie usług turystycznych na dane zawarte w polu „dane do faktury” lub (jeśli to pole pozostaje puste) na
dane wpłacającego. Organizator wystawia zaświadczenia, faktury zaliczkowe lub jakiekolwiek inne dokumenty do 21
dni od dnia przyjęcia e-maila ze stosowną prośbą Rodzica, nie później jednak jak 14 dni po zakończeniu imprezy
turystycznej.
Niniejsza oferta handlowa stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Turystycznych.
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