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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką  Karpackie Zbóje! 

 
 

Oferta występu par tanecznych podczas imprez integracyjnych 
 
Zespół Karpackie Zbóje zaprezentuje właśnie na Twojej imprezie - tańce górali żywieckich takie jak: 
koło, obyrtka, siustany, koń i hajduk. Ponadto zaprezentujemy taniec orężny - zbójnicki, który był 
tańczony przez górali zarówno na Podhalu jak i na Żywiecczyźnie.  
 
W naszym repertuarze znajdują się przede wszystkim tańce, pieśni i muzyka górali żywieckich, ale także układy 
taneczne z regionu krakowskiego wschodniego i zachodniego oraz tańce mieszczan żywieckich. 
 

    
Fot. Zabawa z Karpackimi Zbójami. 

 
Nasz program oparty jest na zwyczajach, muzyce, śpiewach i tańcach górali z Beskidu Żywieckiego. Program ten należy do 
najbardziej dynamicznych, kolorowych i pełnych fantazji. Prezentuje on tradycyjne i autentyczne instrumenty muzyczne od 
"trombit", długich na 3,5 metra przez różnego rodzaju rogi do "piszczałek pasterskich" czy "okaryn" i "dud". Do tańca parom 
tanecznym będzie przygrywać nasza 5 osobowa kapela góralska Karpackie Zbóje. W programie nauka tańca 
góralskiego dla publiczności, czas trwania występu tanecznego do 1,5 h. Program wykonywany przez regionalny 
zespół pieśni i tańca.   
 

     
Fot. Pary taneczne z kapali Karpackie Zbóje podczas eventu firmowego. 

 
Proponujemy Państwu wynajęcie par tanecznych i kapeli góralskiej. Pary taneczne rozweselą i roztańczą nawet 
największych sztywniaków oraz pokażą swój piękny regionalny góralski śpiew i taniec, a kapela góralska im w tym pomoże grając 
swoje nuty. Możliwość wynajęcia par tanecznych oraz kapeli góralskiej w dowolne miejsce Zakopanego i okolic oraz miejsca kraju. 
Gwarantujemy dobrą zabawę oraz miłe wspomnienia. 
 

    
Fot. Wspólne tańcowanie z Karpackimi Zbójami.  

 
Cena imprezy - do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 terminu i miejsca imprezy; 
 ilości osób biorących udział w imprezie (od 2 – 10 par tanecznych); 
 czasu trwania imprezy; 
 dodatkowych atrakcji; 

 
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek 
regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci 
Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań. 
 
Kozdy z Wos jak prawdziwy zbójnik będzie musioł sie wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom fizycnom  
i łodwagom. Tak zeby ze swoim łupem, plecokiem pełnym harnasiowych wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie i zeby 
sławił gorolskom ślebode! Hej! 
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Rezerwacja występu par tanecznych 
 
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej 

rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Sienkiewicza 40A, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 
475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  
 
Dane do przelewu: 
 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 
Ul. Sienkiewicza 40A 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 
 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 
    Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

 

                       Dołącz do Karpackich Zbójów! 
 

                 Zapraszamy do zabawy! 

 

 

 
 
 

 
 

 
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.728.629 
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