
 
 

Wyjazdowe seminarium rodzinne w JuraParku oraz w Parku Nauki 
i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie 

 
W sobotę, 27 maja 2017 zapraszamy wszystkich studentów wraz z rodzeństwem i rodzicami 
na wyjazdowe seminarium do JuraParku oraz Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie. 
 
Więcej informacji: 
http://www.juraparkkrasiejow.pl 
 
W seminarium mogą wziąć udział dwie grupy rodzinne liczące po 50 osób. Zbiórka obu grup na 
terenie Parku w Krasiejowie o godzinie 9.15  przy kasach do JuraParku. W tym miejscu 
spotkacie się z opiekunami UŚD i naszym wykładowcą, twórcą JuraParku oraz Parku Nauki  
i Ewolucji Człowieka, dr Andrzejem Boczarowskim, który będzie także naszym przewodnikiem. 
 
Prosimy o punktualność! 
 
Obie grupy rozpoczną przygodę podróżując pociągiem przez tunel czasu, aby później przejść 
spacerem przez epoki i okresy geologiczne stając oko w oko z przedstawicielami żyjących przed 
milionami lat dinozaurów. Pociąg odjedzie z peronu Tunelu czasu o godz. 9.45. Nie można się 
spóźnić. 
Zwiedzanie JuraParku zakończy się około godziny 13.00 godzinną przerwą na indywidualne 
zjedzenie posiłku. Baza gastronomiczna JuraParku jest bardzo rozbudowana i różnorodna. 
W drugiej części dnia przewidziane jest zwiedzanie Parku Nauki i Ewolucji Człowieka, gdzie na 
grupy będzie czekał prom kosmiczny przenoszący w czasie i przestrzeni. Pojemność promu 
wynosi 50 osób, wsiadać będziemy więc z zachowaniem podziału na grupy. Prom odlatuje o 
godz. 14.00, a więc przed wejściem do PNiEC należy być koniecznie nie później iż 13.50. 
W programie oprócz lotu promem na stację kosmiczną i zwiedzania okien czasu przewidziany 
jest wykład dr Boczarowskiego i seans kinowy, a także zwiedzanie wystawy Świadectwa ewolucji 
i licznych ekspozycji. Cała podróż w czasie i przestrzeni potrwa około 2 godzin.  
Cały program zwiedzania JuraParku zakończy się około godziny 16.00. 
 
Bilety uprawniają Państwa do pozostawania na terenie Jura Parku i PNiEC przez cały dzień, 
można więc, w razie chęci, elastycznie planować pobyt całej rodziny. 
 
W czasie seminarium dzieci przez cały czas pozostają w towarzystwie i pod opieką rodziców 
i opiekunów. 
 
Zgłoszenia na seminarium należy dokonać logując się przez konto studenta. 
Logowanie rusza 20 maja 2017 o godzinie 20:00. W kolumnie „Uwagi” prosimy o podanie 
całkowitej liczby osób biorących udział w wycieczce. Każdy student może zabrać ze sobą do 
JuraParku i PNiEC rodziców i rodzeństwo, ale całkowita liczba osób biorących udział w 
seminarium (łącznie ze studentem) nie powinna być większa niż 4. 
Koszt udziału w seminarium wynosi 34,75 zł od każdej osoby (również rodziców) biorących 
udział w seminarium ( 10 zł płatne po zalogowaniu na konto Uniwersytetu Śląskiego Dzieci,  

http://www.juraparkkrasiejow.pl/


a 24,75 zł płatne na miejscu w JuraParku, w kasie, po podaniu hasła uprawniającego do 
wykupienia biletu zniżkowego). Aktualne hasło zostanie podane w czasie zbiórki. 
 
Uwaga! 
Zalogowanie się na dodatkowe, płatne seminarium zobowiązuje. Jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów uczestnictwa studenta i osób towarzyszących w tym 
seminarium.  
W losowych sytuacjach prosimy o powiadomienie o rezygnacji z zajęć drogą e-mailową lub 
telefonicznie, nie później niż 48h przed datą rozpoczęcia zajęć. 
Wiadomości prosimy przesyłać na adres: uniwersytet.dzieci@us.edu.pl lub telefonicznie pod 
numer 725 991 943 lub 32 359 11 70. 
Liczebność każdej grupy jest ograniczona do 50 osób (łącznie studenci i osoby towarzyszące). 
 
Sumaryczną opłatę w wysokości 10 zł od każdej osoby prosimy przelać na konto Uniwersytetu 
Śląskiego Dzieci nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542 z dopiskiem: „Imię i Nazwisko studenta, 
nazwa grupy (odpowiednio Poszukiwacze, Odkrywcy itp.), Krasiejów”. 
Dokonanie terminowej wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w seminarium. Potwierdzenie 
wpłaty należy okazać w JuraParku w czasie zbiórki. 
 
Dojazd do JuraParku w Krasiejowie we własnym zakresie (mapa poniżej). 
 

 

Do zobaczenia w krainie dinozaurów ! 

W razie problemów prosimy o kontakt pod numerem tel. 501 329 780, który będzie czynny 

dla Państwa przez cały dzień. 


