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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych 
chwil z brygadą zbójnicką  Karpackie Zbóje oraz 

ratownikami na imprezie  
                           „Bezpieczeństwo w górach”.  
 

 
W składzie naszej kapeli są również GOPR-owcy, TOPR-owcy, WOPR-owcy, taternicy, którzy są zarazem pasjonatami szeroko pojętej góralszczyzny. 
Proponujemy Państwu organizację imprezy pt. „Bezpieczeństwo w górach”. Wszystkie imprezy ratowniczne jesteśmy w stanie przeprowadzić  
w dowolnym miejscu w Polsce.  
 
Szkolenie „Bezpieczeństwo w górach” 
 
Karpackie Zbóje proponują: 
 
 ściankę wspinaczkową (2 ratowników + sprzęt) -  2500 zł netto (cena na terenie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego) 
 sprzęt ratowniczy - quad, samochód, nosze, itp. jako wystawa + 2 ratowników i na tym stanowisku podstawy bezpiecznego zachowania w górach, 

pierwsza pomoc, zasady bezpiecznych wędrówek - 2500 zł netto (cena na terenie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego) 
 stanowisko typu most linowy (musimy mieć dwa drzewa w pobliżu do montażu lin) w tym ratownicy i sprzęt - 3000 zł netto (cena na terenie 

Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego). 
 

    
Fot. Akcja „Bezpieczeństwo w górach” 

Ratownictwo medyczne 
 
Kurs pierwszej pomocy trwający ok. 8 godz. oparty o podstawy pozwalający na uzyskanie elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. Kierowany jest do wszystkich zainteresowanych w szczególności do pracowników zobligowanych do odbycia szkolenia w ramach 
BHP. Podstawowy kurs pierwszej pomocy kierowany do kursantów szkół nauki jazdy, pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz. U. nr 169, poz. 1650, §44, oraz wszystkich 
chętnych.  
 

    
Fot. Ratownictwo medyczne. 

 
Program kursu dostosowany indywidualnie dla właściwej grupy odbiorców. Czas trwania kursu ok. 4 godz. 
 
Cena: uzależniona od ilości osób. 
 
Ratownictwo wodne 
 
Nauka technik i sposobów ratowania osób poszkodowanych w wodzie. Szkolenie dzieli się na dwa niezależne etapy.  
 

    
Fot. Ratownictwo wodne. 
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Etap 1 – rzeki górskie (wody szybko płynące). 
 
Etap 2 – jeziora (wody stojące). 
 
Cena: uzależniona od ilości osób i trwania szkolenia 

 
Ratownictwo górskie 
 
Nauka technik i sposobów ratowania osób poszkodowanych w górach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu alpinistycznego (liny, karabinki, 
taśmy, uprzęże itp.). 
 
Cena: uzależniona od ilości osób i trwania szkolenia. 
 

    
Fot. Ratownictwo górskie. 

 
Ratownictwo lawinowe 
 
Nauka technik i sposobów ratowania osób poszkodowanych w górach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu używanego podczas akcji lawinowych 
oraz transport rannych. 
 

    
Fot. Ratownictwo lawinowe. 

 
Cena: uzależniona od ilości osób i trwania szkolenia. 
 

 
Rezerwacja pokazu ratownictwa w dowolnym miejscu w Polsce 

 
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której 
można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 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. Jana III Sobieskiego 7 
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 połączonej z edukacją! 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 
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