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OFERTA HANDLOWA

SZKOŁA CZARODZIEJÓW
DLA DOROSŁYCH
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IMPREZA DLA MIŁOŚNIKÓW
Program imprezy
Już w pierwszy wieczór weźmiesz udział w inauguracji semestru Szkoły Czarodziejów, w czasie której
uczestnicy otrzymują szaty czarodzieja oraz tzw. „Tiara Przydziału”, która przydziela ich do jednego z Domów
(Aretes, Lupus, Gravitas bądź Virtus), a Arcymistrz wręcza im haftowane herby. Od tego momentu uczestnicy
stają się uczniami Szkoły Czarodziejów - przyszłymi czarodziejami. Po przydzieleniu uczestników do
magicznych domów będą oni musieli zdobyć ważny atrybut każdego czarodzieja… RÓŻDŻKĘ. W trakcie gry
fabularnej czarodzieje będą musieli wykazać się umiejętnościami negocjacyjnymi, sprytem i sprawnością
fizyczną dlatego ważne jest aby mieć wygodne ubranie oraz obuwie. W kolejnym dniu weźmiesz udział w
zajęciach najbardziej niezwykłej szkoły. Profesorzy Szkoły Czarodziejów przybliżą Ci szczegóły wiedzy
dotyczącej zielarstwa, eliksirów czy też nauczą Cię korzystać z magicznej różdżki.
Uroczysty BAL CZARODZIEJA odbywający się w drugim dniu imprezy jest niesamowitym spotkaniem
tanecznym z animacjami, wystawnym menu oraz zabawą do białego rana.

Plan zajęć
Piątek
14:00 – 16:00 zakwaterowanie;
17:30 Tiara Przydziału/Bieg po różdżkę;
18:30 kolacja grillowa z wieczorkiem zapoznawczym (open bar, serwis kawowy).;
Sobota
8:00 – 10:00 śniadanie (w formie bufetu);
10:00 – 10:45 Różdżkoznawstwo;
11:00 – 11:45 Klub Pojedynków;
12:00 – 12:45 Eliksiry;
13:00 – 14:00 obiad;
14:00 – 14:45 Wróżbiarstwo;
15:00 – 15:45 Zielarstwo;
16:00 – 16:45 Kryptografia i kryptologia;
17:00 – 17:45 Rytm i Ekspresja;
18:00 kolacja
20:00 - … Bal Czarodzieja (kolacja bankietowa, open bar, Gala rozdania świadectw);
Niedziela
8:00 – 10:00 śniadanie;
12:00 wykwaterowanie.
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Uczestnicy
Szkoła Czarodziejów to program skierowany do dorosłych, realizowany w wielu pięknych zamkach i pałacach,
znajdujących się na terenie całej Polski. To miejsce dla ludzi kreatywnych, z pasją, którzy marzą o tym, by
wziąć udział w niezapomnianej i niezwykłej imprezie. Jesteś fanem Harry’ego Potter’a? Jesteś spragniony
przygód i uwielbiasz rozwiązywać zagadki, a może po prostu chcesz wziąć udział w niezwykłej imprezie?
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, zielarstwa, zatańcz na Balu Czarodzieja, zdobądź własną
różdżkę i opanuj najważniejsze zaklęcia.
Dla kogo dedykowany jest program?
1. W proponowanej formie wypoczynku może wziąć udział każdy, kto ukończył 18;
2. Dodatkowo, 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 jednak jest bycie fanem przygód Harry'ego Pottera i chęć przeżycia podobnych
przygód jak w książkach J. K. Rowling i ich ekranizacjach.

Dla każdego, czyli co uczestnik otrzymuje w trakcie trwania imprezy
Uczestnik otrzymuje w pakiecie: szatę czarodzieja szytą na miarę, różdżkę drewnianą, herb domu Szkoły
Czarodziejów, świadectwo ukończenia Szkoły Czarodziejów.
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INFORMACJE O ZAKWATEROWANIU

Zamek w Tucznie
1. Położenie zamku.
Zamek Tuczno, ul. Zamkowa 1, 78-640 Tuczno.
XIII wieczny Zamek Tuczno jest położony na obrzeżach Drawieńskiego Parku Narodowego, na gruzach
pogańskiej prasłowiańskiej osady. Jest to jeden z najlepiej przyrodniczo usytuowanych obiektów w
środkowej Europie. Stara zamkowa fosa wpada do połączonych kanałami jezior, skąd wypłynąć można na
niezapomniany rejs po Pojezierzu Drawskim. Okoliczne puszcze porastają 400-letnie dęby, ziemie te
równie godnie sławią wędrujące stada żubrów, czy przelatujące nad tarasem zamku bieliki. Dziewicza
przyroda otaczająca Zamek sprawia, że warunki wypoczynku są tu doskonałe.
2. Pokoje i łazienki dla uczestników.
Pokoje przygotowano według historycznej surowej modły zamków średniowiecznej Europy, pozwolą one
docenić styl epoki. W każdym pokoju znajduje się łazienka oraz jest wyposażony w TV.
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników.
• sale konferencyjne i bankietowe;
• sala kominkowa, w której można wypić kawę lub herbatę oraz delektować się deserem lub oddać się
lekturze;
• bar zamkowy w gotyckich piwnicach ze stołem bilardowym;
• grill oraz miejsce na ognisko;
• bezpłatny parking dla gości hotelowych.
4. Cena imprezy
W skład ceny wchodzą:
• 2 noclegi;
• Pełne wyżywienie (2x śniadanie, obiad, kolacja, wieczorek zapoznawczy, open bar);
• Bal Czarodzieja z kolacją bankietową;
• Open Bar (piwo, wino, w czasie Balu dodatkowo wódka);
• Udział w autorskim programie fabularyzowanym.
Cena imprezy 950 PLN/osoba (dopłata do pokoju jednoosobowego 230 PLN/osoba.)
5. Termin imprezy
11.06.2021 – 13.06.2021

4

QG-1016 – OH-SCDD 2021
oferta handlowa SCDD 2021

Zamek w Rydzynie
1. Położenie zamku.
Zamek w Rydzynie, pl. Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna. Zamek znajduje się nieopodal Rynku urokliwego
rynku 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 dla uczestników.
Pokoje hotelowe w większości umeblowane i wyposażone w stylu historycznym. W każdym pokoju
znajduje się łazienka oraz jest wyposażony w TV.
3. Sale i miejsca do dyspozycji uczestników.
• restauracja zamkowa,
• stylizowane sale konferencyjne,
• olbrzymia, przepiękna sala balowa,
• kilkuhektarowy park;
• bezpłatny parking dla gości hotelowych.
4. Cena imprezy
W skład ceny wchodzą:
• 2 noclegi;
• Pełne wyżywienie (2x śniadanie, obiad, kolacja, wieczorek zapoznawczy, open bar);
• Bal Czarodzieja z kolacją bankietową;
• Open Bar (piwo, wino, w czasie Balu dodatkowo wódka);
• Udział w autorskim programie fabularyzowanym.
Cena imprezy 950 PLN/osoba (dopłata do pokoju jednoosobowego 230 PLN/osoba.)
5. Termin imprezy
10.09.2021 – 12.09.2021
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INFORMACJE
O ORGANIZATORZE I IMPREZIE
1.

Organizatorem Turystyki, 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 AXA Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w
Warszawie, Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych Oddziału Regionalnego w Katowicach,
prowadząca działalność turystyczną pod nazwą QUBUS Group Sp. z o.o.

Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej www.qevents.pl.
Dane do przelewu:

QUBUS GROUP Sp. z o.o.
40-208 Katowice, ul. Ścigały 10
Numer konta bankowego:
mBank 34 1140 2004 0000 3402 8079 6610 w
tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz KOD
imprezy
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USŁUGI UWZGLĘDNIONE W CENIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ
Nocleg
Organizator zapewnia 2 (słownie: dwa) noclegi zgodne ze standardem obiektu.
Autorski, fabularyzowany program imprezy
Organizator zapewnia niepowtarzalny, autorski scenariusz imprezy przygotowywany i prowadzony przez
wykwalifikowaną kadrę.
Wyżywienie
Uczestnik otrzymuje kolację grillową w pierwszy dzień, śniadanie (w formie bufetu), obiad (2 dania) i kolację
(w formie bankietu) w drugi dzień oraz śniadanie w dzień trzeci. Podczas posiłków podawane są napoje
zimne lub ciepłe (200 ml/osoba). W trakcie trwania Balu Czarodzieja do dyspozycji uczestnika jest kolacja
bankietowa.
Specjalne diety
Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników wymagających diety wegetariańskiej lub wegańskiej.
Zgłoszenie powinno być zgłoszone Organizatorowi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Open Bar
Przez cały czas trwania imprezy uczestnicy mają do dyspozycji bufet alkoholowy w formie Open Bar. W
bufecie w ciągu dnia dostępne są piwo, wino białe i czerwone, soki, napoje gazowane typu Pepsi, kawa,
herbata a w czasie trwania Balu Czarodzieja dodatkowo wódka.
Bal Czarodzieja
W drugim dniu imprezy od godziny 20:00 odbywa się Bal Czarodzieja. Jest to animowana impreza taneczna
z wyżywieniem bankietowym oraz Open Barem.
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