ZWIEDZANIE GRUPOWE / CENNIK
Czas trwania

Cena biletu
Grupy zorganizowane1

Interaktywne zwiedzanie
Ekspozycji
PGE Giganty Mocy

1,5 -2h

9 zł / 1 os.
(min. 10 osób)

W zależności
Projekcja filmów edukacyjnych
od potrzeb:
produkcji Discovery Science
10-30 min.

Bezpłatnie

Warsztaty edukacyjne
w MCK PGE Giganty Mocy

W zależności
od zajęć

3 zł / 1 os.

Lekcje muzealne
w Muzeum Regionalnym
w Bełchatowie

1h

1,50 zł / 1 os.

Zwiedzanie Muzeum
Regionalnego w Bełchatowie 1h
(bez przewodnika)

Bezpłatnie na podstawie biletu wstępu
do Ekspozycji

Usługa przewodnika
w Muzeum Regionalnym
w Bełchatowie

-

20 zł /grupa

Ścieżka edukacji ekologicznej
„Opowieści Bielika”

1,5h

Bezpłatnie

W zależności
Wycieczka na Górę Kamieńsk
od potrzeb
– ścieżka edukacyjna
grupy

Bezpłatnie

Wycieczka na Górę Kamieńsk
– wjazd i zjazd wyciągiem
W zależności
krzesełkowym oraz 3 przeod potrzeb
jazdy torem saneczkowym
grupy
dla każdego z uczestników.
(Oferta dla dzieci powyżej 8 lat)

12 zł / 1 os.

Seans filmowy w Kinie
Ok. 1,5h
„Kultura” – repertuar bieżący

10 - 12 zł / 1 os.

Seans filmowy w Kinie
„Kultura” – repertuar stały
(Zestaw filmów krótkometrażowych: „Sarila”, „Amazonia.
Przygody małpki Sai-Sai”)

6 zł / 1 os.

Ok. 1,5h

1 Cennik dla osób indywidualnych dostępny jest na stronie
www.pgegigantymocy.pl

Posiłki dla uczestników
Kawiarnia „Caffe Elite”
pl. Narutowicza 1a

Jednodaniowe 17 zł
Dwudaniowe

19 zł

Kawiarnia „Ted”
pl. Narutowicza 3

Zestaw
obiadowy

15 zł

Restauracja
„Ted - Góra Kamieńsk”

Zestaw
obiadowy

13 zł

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W BEŁCHATOWIE

EKSPOZYCJA

Program

-

+

Pierwsza w Polsce
multimedialna wystawa
o węglu i energii elektrycznej

Pytania i rezerwacje prosimy kierować drogą mailową pod adres:
rezerwacje@gigantymocy.pl,
bądź telefonicznie pod numerem 44 635 19 22.
Rezerwacja warsztatów edukacyjnych z min. 2-tygodniowym
wyprzedzeniem.
Rezerwacja lekcji muzealnych w Muzeum Regionalnym
oraz seansu filmowego z min. 1-tygodniowym wyprzedzeniem.
Oferta, którą trzymacie w ręku stanowi jedynie naszą propozycję. Zaproponowane przez nas poszczególne punkty wycieczki można w dowolny sposób wybierać i łączyć komponując własną wycieczkę. Ofertę postaramy się dopasować
do Państwa oczekiwań.

Nauka
przez
zabawę

www.pgegigantymocy.pl
www.facebook.com/gigantymocy

Bełchatów, plac Narutowicza 3

WYBIERZ NAUKĘ
PRZEZ GRY I ZABAWĘ

6. Dlaczego dinozaury wyginęły?
7. Mamut - słoń z plejstocenu.
8. Antropogeneza - powstanie człowieka.

INTERAKTYWNE ZWIEDZANIE
Ekspozycji PGE Giganty Mocy
PGE Giganty Mocy to pierwsza w kraju multimedialna ekspozycja o węglu i energii elektrycznej, stanowiąca jedną
z największych atrakcji województwa łódzkiego. Wystawa w nowoczesny i interaktywny sposób prezentuje tematykę nauk przyrodniczych. Przedstawia również techniczne
aspekty procesu wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego, stanowiącym przedmiot codziennej działalności bełchatowskiej kopalni węgla brunatnego i elektrowni.

Szczegółowe opisy warsztatów edukacyjnych znajdują się
na stronie internetowej: www.pgegigantymocy.pl

WARSZTATY EDUKACYJNE
w MCK PGE Giganty Mocy
Geologia, paleontologia, ewolucja czy ochrona środowiska to dziedziny nauki często postrzegane przez uczniów
jako trudne i nudne. Postaramy się to zmienić! PGE Giganty
Mocy zapraszają do skorzystania z szerokiej oferty warsztatów edukacyjnych, prowadzonych przez doświadczonych

ŚCIEŻKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
„Opowieści Bielika”
Wytyczona na terenie szkółki leśnej Borowiny Nadleśnictwa Bełchatów ścieżka, to spacer po pnącej się łodydze,
której liście to place tematyczne. Wiadomości, które można zdobyć na trasie ścieżki znakomicie uzupełniają edukację szkolną. Poszerzają wiedzę o funkcjonowaniu środo-

pedagogów, w atrakcyjnej - przystępnej dla uczniów formie,
w oparciu o aktywne metody nauczania. Treść lekcji zgodna jest z podstawą programową dla szkół podstawowych,
gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych i przystosowana została do poszczególnych grup wiekowych.

wiska naturalnego, przystępnie informują o złożoności zachodzących w nim procesów, a także w atrakcyjny sposób
promują postawy ekologiczne. Trasa ścieżki przystosowana została dla osób niepełnosprawnych, w szczególności
dla zwiedzających niewidomych i niedowidzących.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. Kamienni detektywi.
2. Historia w skale zapisana.
3. Czarne złoto czyli historia powstania węgla brunatnego.
4. Świat dinozaurów.
5. Mamut - słoń z plejstocenu.
6. Skąd wzięły się owady w bursztynach?
7. Rośliny i zwierzęta terenów zrekultywowanych.
ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH
1. Rodzaje skał i ich właściwości.
2. Historia w skale zapisana.
3. Czarne złoto czyli historia powstania węgla brunatnego.
4. Zjawiska wulkaniczne na Ziemi.
5. Rodzaje źródeł energii.

LEKCJE MUZEALNE
w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie
Zlokalizowane w zabytkowym dworze Muzeum Regionalne jest organizatorem interaktywnych lekcji muzealnych
i warsztatów o różnorodnej tematyce m.in. Jak powstało kino?, Warsztaty tkackie, Spacerkiem po Bełchatowie,
Szlakiem umocnień wojskowych okolic Bełchatowa - podróż
wojskowo-historyczna oraz wiele innych.

WYCIECZKA
na Górę Kamieńsk
Góra Kamieńsk to miejsce idealne nie tylko do uprawiania sportów i zabawy, ale również do nauki. Zapraszamy
na ścieżkę edukacyjną poświęconą gatunkom roślin oraz
zwierząt żyjących na terenach zrekultywowanych, zlokalizowaną u podnóża góry. Wycieczkę można połączyć z odwiedzeniem tarasów widokowych KWB Bełchatów.
SEANS FILMOWY
w Kinie „Kultura”
Uzupełnieniem wizyty w PGE Gigantach Mocy może być
seans filmowy. Zapraszamy do skorzystania ze stałej oraz
bieżącej oferty kina, ale również do składania zamówień
na seanse specjalne dla szkół i grup zorganizowanych.

