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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z brygadą Karpackie Zbóje podczas „Dnia Zbójnickiego” 

 
                                   Oferta skierowana jest dla korporacji 
 

    
 

Dzień Zbójnicki 
 
Cz. I  
 
Napad zbójnicki 
 
Podczas powrotu uczestników z wycieczki na grupę ceprów czeka niespodzianka: z lasu wypadają „zbójnicy”, którzy „krępują” uczestników, strzelają  
z pistoletów i wymachują ciupagami oraz innymi ostrymi narzędziami do mordowania. W tle podkład muzyczny z "Janosika" oraz efekty pirotechniczne, 
(strzały z armaty, świece dymne, bomby hukowe itp.). Część zbójników podjeżdża na koniach - porywają oni niespodziewanie dziewczyny z tłumu  
i uciekają z nimi do lasu. Reszta zbójników wrzuca kilka wybranych osób na wozy drabiniaste. Wyjazd wozów z pojmanymi ceprami na tajemniczą 
zbójecką polanę, przy akompaniamencie kapeli góralskiej Karpackie Zbóje. Całość imprezy oparta na bazie folkloru góralskiego, z elementami 
kabaretowymi połączone z interaktywną zabawą z ceprami. 
 

    
Fot. Napad zbójnicki i góralskie śpasy. 

 
Reszta grupy zostaje doprowadzona do "Siedziby Zbójeckiej", aby móc wykupić swoich znajomych. Kwicoł piecze barana, zbóje tańcują, muzycka 
przygrywa, baby podśpiewują, wszyscy są częstowani winem uherskim. Zbójecki nastrój udziela się wszystkim. Ilość rekwizytów tworzy klimat zbójeckiej 
siedziby. 
 
Na leśnej polanie, odbędą się różne zbójeckie konkurencje tzw. zbójeckie śpasy z możliwością wygrania / wytargowania kolejnych nagród (napoje 
wyskokowe, humorystyczne gadżety). Imprezę prowadzi i koordynuje wodzirej – harnaś Janosik. 
 

   
Fot. Zbójnickie biesiadowanie 
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Aby uwolnić porwanych Goście muszą nauczyć się wielu zbójeckich konkurencji: 
 

 przywitanie przybyłych gości za pomocą zbójeckich metod, ciupagą, bronią palną, ukłonem, gorzałką i góralską 
serdecznością przy dźwiękach muzyki, 
 próbowanie napoju Harnasiowej Mocy (degustacja mikstury zbójeckiej podawanej ze zbójeckiego kociołka) - forma 
poczęstunku. 
 trzy stoły 
 narty Małysza 

 szachownica 
 węzeł góralski 
 bieg raubsztyca Sabały 
 strzelanie z łuku i wiatrówki 
 oscypkowy test: zabawa polegająca na rozpoznaniu różnych gatunków sera: bunc, korboc, oscypek itp. Ochotnicy 

mają zawiązane oczy - sery rozpoznają po zapachu oraz smaku. Ostatni rodzaj sera to zbójecka skarpeta 
 nauka picia po góralsku - poczęstunek gorzałką zbójecką 
 wspólne śpiewanie przy ognisku 
 pokaz i nauka tańców góralskich + nauka figur popisowych góralskich tańców 
 przyśpiewki góralskie połączone z gawędami 
 rzucanie toporkiem do celu 
 picie piwa z cyca 
 góralskie potrawy 
 zbójeckie pompowanie "na sianie" 
 turniej cięcia drewnianego bala smrekowego 
 motanie wełny na czas dla bab 
 przeciąganie liny 
 strzelanie z bata 
 góralska chusteczka haftowana 
 golenie w dybach czyli chrzest góralski 
 wbijanie gwoździ zbójnickimi młotkami 
 próba na najsilniejszego StrongCepra 
 wybór Gaździnki wieczoru (oceniany jest góralski dryg w tańcu oraz próba obierania gruli) 
 pasowanie na zbója.  
 
Każdy z uczestników przechodzi kolejny etap eliminacje, które pozwolą mu na zostanie zbójem. Ochotnicy muszą 
bezbłędnie przejść przez wszystkie zmagania, wygrywa tylko jeden. Najlepszy zostanie pasowany na zbója i dostanie 
nagrodę specjalną. Przysięga i wręczenie pamiątkowych dyplomów - grupowe złożenie zbójnickiej przysięgi. Uczestnicy 
zabaw są nagradzani regionalnymi upominkami (ciupagi, skórzane kieliszki i inne regionalne przedmioty). 
 

Cz. II 
 
Wieczór zbójecki w karczmie z dyskoteką z DJ Janosikiem 
 
Proponujemy Wam wyjątkowy wieczór zbójnicki w karczmie, przy kominku, z muzyka góralską i zbójnickimi zabawami. 
Podczas kolacji przygrywa uczestnikom kapela góralska Karpackie Zbóje. Po posiłku do Karczmy wchodzi banda 
znanych już zbójników, rozpoczyna się góralska biesiada. Poczęstunek trunkiem Janosikowym, przypowieści, pokaz 
tańca oraz zabawy zbójeckie, (czas trwania zabawy ok. 2 h). Po wieczorze ze zbójnikami proponujemy profesjonalną 
dyskotekę z karaoke po góralsku z DJ Janosikiem.  
 
Podczas zabawy przeprowadzone będą różne konkursy, np.: 
 
1. Góralskie pompowanie 
2. Pijany młotek 
3. Próba wody – konkurs w parach 
4. Podkowa 
5. Koński zaprzęg 
6. „Golenie” uczestników zapiętych w dybach 
 
Zespół „zbójników” składa się z 15 osób: 4 osoby - kapela góralska + Harnaś oraz jego świta (10 osób), cała impreza jest 
nagłośniona (aktywna kolumna). Czas trwania zabawy: 2 h – 2, 5 h. Niniejszy program może ulec rozbudowaniu lub modyfikacji w 
zależności od wcześniejszych ustaleń. Wybierzemy najbardziej adekwatne zabawy dostosowane do kondycji psycho – fizycznej grupy.  

 
CENA (DO USTALENIA) ZAWIERA: 
 
 napad zbójnicki + góralskie śpasy wg oferty, 

 wyposażenie wozów, 
 alkohol do poczęstunku przy autokarze, 

 konie do napadów oraz transport, 
 pirotechnika - efekty specjalne, 
 podkład muzyczny do napadów oraz przy ognisku, 

 organizacja techniczna imprezy, 
 transport osób, 

 prowadzenie całości imprezy, przeprowadzanie zadań, 
 cena obejmuje również dodatkowo dyskotekę z DJ Janosikiem po imprezie plenerowej 
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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 imprezy dla korporacji – Dzień Zbójnicki 
 

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! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

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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