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

 
 

Oferta Janosikowych zawodów na śródleśnej polanie lub w karczmie 
 

Tońcyli zbójnicy na polanie 
Dosłyseli od gór zawołanie 

Pozierali, uwidzieli 
Ze się im bucyna już zieleni 

 
Janosikowe zawody cyli zbójecka zabawa na całego to impreza, która ma za zadanie w jajcarski sposób pokazać 
uczestnikom, wiele elementów folkloru góralskiego i zbójnickiego oraz ciekawostki z życia odważnych 

hetmanów zbójeckich. Na początku harnaś przywita Was iście po zbójnicku – ciupagą, nasza kapela góralska przygra Wam hajduka na powitanie, 
potem opowiemy krótką gawędę czasami grzecną a czasami mniej - o tym jak to dawniej w górach bywało i ugościmy was najlepiej jak tylko można! 
Uczestnicy następnie podzieleni zostaną na dziesięcioosobowe teamy, które będą rywalizować podczas zbójeckich i góralskich konkurencji. Drużyny 
typują z pośród siebie po 1-nym przedstawicielu. Przedstawiciele przechodzą kilka konkurencji i są punktowani przez samego harnasia. Który 
przedstawiciel zdobędzie największą ilość punktów to wygrywa i wygrywa również cała jego drużyna. Wygrana drużyna otrzymuje regionalne 
zbójeckie gadżety a reszta otrzymuje nagrody pocieszenia. Wyborną zabawę zapewniają zbójnicy i góralki z brygady Karpackie Zbóje. Cała zabawa 
prowadzona jest gwarą góralską, a konkursy gwarantują całe mnóstwo śmiechu i maksymalną dawkę zbójeckiej adrenaliny! Odbędzie się również 
pokaz tańców góralskich, solówecki nasych tanecników, nie zabraknie również niezwykle widowiskowego tańca orężnego – czyli zbójnickiego! Hej! 
 

Skład zespołu: 
1. Harnaś – zbój nad zbóje; 
2. Zbójnicy (4 – 10 osób). 
3. 2 Pary taneczne (4 osoby). 
4. Kapela góralska (4/5 osób). 
 

Czas trwania imprezy: 2,5 h / czas do ustalenia. 
 

Idom zbójcy bije grom 
Kany piekne dziywki som 
Jak im ftoro gębusie do 

                                                             Nic jej złego nie zrobiom 
 
Program imprezy:  
 
Proponujemy Państwu "Janosikowe zawody", czyli gry, konkursy, zabawy iście po zbójnicku. Jest to góralska impreza przygotowana specjalnie dla grup 
zorganizowanych. Całość odbywa się na pięknej polanie, w której centrum znajduje się ognisko lub w którejś z naszych 
zaprzyjaźnionych karczm góralskich. Wszyscy uczestnicy są witani przez kapelę góralską Karpackie Zbóje, hetmana zbójnickiego i cały zespół!  
Na przełamanie lodów na początku - po jednym głębokim big łyku nalewki harnasiowej mocy na odwagę. Hej!  
 

Kiej Janicka wiedli od Krywania, 
juz się hyrło turniami po graniak. 

Janicku, zbójnicku, 
                                                                                   Gaśnie po górak śleboda,  

A po tobie płynom łzy jak woda. 
 
Zbój - Konkurencje: 
 

 Wbijanie gwoździ krokwiowych 5 kg młotem - zobaczymy czy naprawdę potrafią Państwo wbijać gwoździe i ile wysiłku na to potrzeba; 
 Próba na najsilniejszego StrongCepra, czyli dźwiganie wiadra z wodą; 
 Oscypkowy test, czyli rozpoznawanie serów góralskich po węchu -  co śmierdzi to smak ma… 
 Nauka Tańca zbójnickiego - nauczymy Was w śmieszny sposób tańczyć po zbójnicku i sami na własnej skórze przekonacie się, że to nie takie 

proste. Nasi zbójnicy i góralki poprosza was też do tańca na hulanki i swawole! 
 Zbójecki dart - porzucamy również toporkami zbójeckimi do celu; 
 Rzut podkową do wiklinowego kosza - porzucamy podkowami i wyłonimy osobę, która w tym sobie najlepiej poradzi; 
 Nauka śpiewu Góralskiego - wypijemy i zaśpiewamy góralskie przyśpiewki; 
 Do przetłumaczenia słownik wyrazów góralskich; 
 Cięcie drewna piłą ręczną; 
 Trudny drink  - czyli picie zbójnickiej okowitki z kieliszków ustawionych na zbójeckiej narcie; 
 "Góralska strawa" czyli jedzenie na czas jabłka zanurzonego w miednicy pełnej wody; 
 Punkt kulminacyjny programu „Zbójnicki chrzest”, czyli golenie w zbójeckich dybach; 
 Wybór zbójnika wiecoru i góralski wieczoru wyłonionych podczas konkurencji sprawnościowych; 
 Dopełnieniem zabawy jest złożenie przysięgi zbójeckiej przed Harnasiem i jego zbójnikami, wręczenie pamiątkowych dyplomów z imprezy 

oraz gadżetów zbójeckich; 
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Cena imprezy - do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 terminu i miejsca imprezy; 
 ilości osób biorących udział w imprezie; 
 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! 

 
Rezerwacja Janosikowych zawodów 

 
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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