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       Załącznik nr 1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu zawodoznawczego do Kotliny Kłodzkiej dla 30 uczniów 
technikum realizujących zajęcia dodatkowe z turystyki aktywnej wraz z opiekunami w ramach projektu 
„Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-
0005/18. 
 
1. Grupa docelowa: uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki 
2. Liczba grup: 1. 
3. Liczebność grupy: 30 uczniów + 1 kierownik wyjazdu + 4 nauczycieli ze szkoły/opiekunów realizujących 

zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach turystyki aktywnej. 
4. Liczba dni: 4 dni wyjazdowych (3 noclegi). 
5. Liczba godzin zajęć dodatkowych z turystyki aktywnej realizowanych przez 1 nauczyciela: 30 godzin 

dydaktycznych. 
6. Organizacja zajęć: termin wyjazdu: 24 - 27 maja 2022 r. 
7. Lokalizacja wyjazdu z realizacją zajęć dodatkowych z turystyki aktywnej: trasa: Opole, parking ZSZ 

nr 4 – Kotlina Kłodzka – Opole, parking ZSZ nr 4.  
8. Zakres zamówienia ma obejmować wykonanie zamówienia na organizację 4 dniowego wyjazdu  

zawodoznawczego dla 30 uczniów technikum (+1 kierownik wyjazdu +4 nauczycieli ze szkoły/ 
opiekunów realizujących wyjazdowe zajęcia dodatkowe z turystyki aktywnej) z zapewnieniem: 

a) transportu sprawnym technicznie, komfortowym, klimatyzowanym autokarem, z barkiem, 
wyposażonym w fotele z regulacją kąta położenia i pasami bezpieczeństwa, wc do dyspozycji 
bez ograniczenia,  video lub DVD. W przypadku awarii autokaru, podstawienie niezwłocznie, tj. 
nie później niż 3 godziny od wystąpienia awarii, autokaru zastępczego o parametrach nie 
gorszych niż określone w powyższym pkt ; autokar w czasie wyjazdu powinien być do dyspozycji 
grupy; 

b) wszystkich opłat drogowych, parkingowych i podatkowych; 
c) pakietu ubezpieczenia dla uczestników wyjazdu; 
d) obsługi pilota / przewodnika sudeckiego; 
e) biletów wstępu do zwiedzanych miejsc objętych programem zajęć dodatkowych z turystyki 

aktywnej; 
f) 4 obiadów w restauracjach dla grupy 30 uczniów i 5 nauczycieli; 
g) 3 noclegów z wyżywieniem (3 kolacje, 3 śniadania) dla grupy 30 uczniów i 5 nauczycieli w 

hotelu całorocznym, kategoryzacji 3-gwiazdkowej zlokalizowanym w odległości nie większej niż 
20 km od Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Hotel musi być dostosowany do realizacji 
programu zajęć turystyki aktywnej w tym wyposażony w: 
 -pokoje 1 osobowe z łazienką dla opiekunów; 
 -pokoje 2 osobowe dla uczniów z łazienką; 
 -bufet kawowy z ciastem do obiadu; 
oraz w cenie na terenie hotelu do dyspozycji:  
 basen kryty o wymiarach minimum 8 m x 15 m x 1,4 m, wyposażony w dysze masujące  

i natryski;  
 sauna sucha i parowa;  
 sala fitness,  
 sala do realizacji zajęć teoretycznych (konferencyjna). 
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9. Wymagania wobec Wykonawcy:  

- minimum 3 letnie doświadczenie w organizacji wycieczek dydaktycznych dla młodzieży szkolnej. 
 

10. Cel wyjazdowych zajęć dodatkowych z turystyki aktywnej: Organizacja wyjazdu zawodoznawczego 
połączonego z realizacją elementów turystyki aktywnej (pieszej, górska, nordic walking) i zajęciami 
ogólnorozwojowymi (zajęcia gimnastyczne/relaksacyjne, gry zespołowe) pozwolą uczniom technikum 
kształcącym się w zawodzie technik organizacji turystyki podnieść ich kompetencje zawodowe. Dzięki 
zajęciom dodatkowym organizowanym przez odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli uczniowie 
nauczą się jak prowadzić elementy turystyki aktywnej zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i organizować czas wolny turystom. Celowo dobrane - ciekawe i bogate w walory turystyczne miejsce 
wyjazdu (Kotlina Kłocka) i możliwość jego zwiedzenia  przyczyni się do rozwoju zawodowego uczniów. 
Znajomość walorów turystycznych to jedna z podstawowych umiejętności charakteryzująca 
absolwenta technikum w zawodzie technik organizacji turystyki. Umiejętność ta stanowi jeden z 
elementów podstawy programowej kształcenia  w tym zawodzie. Poznawanie walorów turystycznych 
w ramach wyjazdów przedmiotowych, wskazane jest w obowiązującym programie nauczania dla 
zawodu.  

 
11. Zakres programowy wyjazdu: 

24.05.2022 r.   1 dzień    
- Wyjazd godz. o godz. 8:00 parking pod szkołą, 
11:00 - zwiedzanie Sztolni Walimskie RIESE,  
13:00  - Kopalnia Węgla Kamiennego w Nowej Rudy  
14:30  - obiad w restauracji.  
17:00  - wjazd na parking górny zwiedzanie Błędne Skałki, 

- powrót do Hotelu 
- kolacja 

Alternatywnie: Spacer i czas wolny w uzdrowisku Polanica Zdrój lub przejazd do hotelu i korzystanie 

z basenu i SPAhotelowego.  
- zajęcia turystyki aktywnej – na terenie obiektu. 
 

25.05.2022 r. 2 dzień  
8.00   – 9.00 – śniadanie  
10.00 – Wejście szlakiem turystycznym na Szczeliniec Wielki,  
14:00 – obiad w restauracji,  
16:00 – Twierdza Kłodzka z podziemiami lub spływ pontonami przełomem Bardzkim- w zależności od 
warunków pogodowych 

- powrót do Hotelu 
- kolacja 
- zajęcia turystyki aktywnej – na terenie obiektu. 
 

26.05.2022 r. 3 dzień    
8.00 – 9.00 – śniadanie  
9.30 – wyjście całodniowe w góry – przejazd do Czarnej Góry – wjazd wyciągiem na Czarną Górę, 

przejście szlakiem na Śnieżnik – (wejście na wieżę widokową), zejście do schroniska, obiad w 
schronisku, powrót szlakiem do Międzygórza 

- zwiedzanie Wodospadu Wilczki w Międzygórzu 
- powrót do Hotelu 
- kolacja 
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- zajęcia turystyki aktywnej – na terenie obiektu. 
 

27.05.2022 r.  4 dzień:  
8.00 – 9.00 – śniadanie  

 10.00 – Wejście szlakiem turystycznym/ew. wjazd/zjazd wyciągiem krzesełkowym na Ścieżkę 
w Chmurach w Dolni Morawa 

13:00  -  obiad w restauracji, 
15:00  - przyjazd na miejsce zbiórki 

 


