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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Skarb Janosika – zbójnicka gra terenowa (Szukanie ukrytego skarbu zbójników)
Skarb harnasia Janosika to emocjonująca gra terenowa w gęstym karpackim lesie, mnóstwo eXtremalnych wrażeń,
pozytywnych emocji, zbójeckiej adrenaliny i zaskakujący finał zabawy! Karpackie Zbóje zazwyczaj dzielą zacnych
Gości na dwie kompanie zbójeckie mające za zadanie odnaleźć skarb ukryty przez przebiegłego harnasia Janosika.
Jeśli grupa jest większa zawodnicy zostają podzieleni na grupy maksymalnie 10 osobowe, wybierają przywódcę oraz
wymyślają nazwę zespołu. Uczestnicy muszą wykazać się współpracą, zdyscyplinowaniem i szybkim podejmowaniem
decyzji.
Janosik jak to na hetmana zbójnickiego przystało został w końcu schwytany za swe niecne rabunki
i powieszony na pośrednie żebro na haku w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja). Przeczuwając swój koniec
w kazamatach więziennych, gdzie był więziony długie dni, napisał list dla swoich kompanów z cennymi wskazówkami, gdzie
ukrył legendarny skarb. List odnaleziony przez strażnika zamkowego trafił do zbójników. Zbójnicy dowiedziawszy się jak
drogocenny jest to skarb utworzyli rywalizujące ze sobą grupy, mające na celu jak najszybsze odnalezienie cennego
łupu na podstawie wskazówek umieszczonych w liście. Każdy z uczestników imprezy integracyjnej, który skusi się na tego
typu atrakcje, będzie mógł poczuć zbójnicki klimat z czasów najsłynniejszego karpackiego zbójnika Juraja Janosika.

Fot. Poszukiwania skarbu harnasia zimą.

Do każdego zbójnickiego zespołu przydzielony zostaje instruktor z górskim odbiornikiem GPS, uczestnicy zostają
przeszkoleni z zakresu obsługi tego urządzenia. Do dyspozycji zespołu oddamy również bardzo dokładną topograficzną
mapę terenu. Instruktor pokonuje trasę wraz z grupą i służy pomocą w awaryjnych sytuacjach. Aby dotrzeć do kolejnego
punktu uczestnicy posługują się GPS-em i mapą. Na zawodników czekają zadania, za które zdobywają punkty. Gdy zbój zabawę robimy zimą to za pomocą detektora lawinowego i sond lawinowych drużyny muszą odnaleźć wskazówki, poza
tym czekają na nich zadania logiczne. W punktach kontrolnych uczestnicy marszu będą też udzielać pierwszej pomocy
i uczestniczyć w pokazie ratownictwa górskiego. Szukanie Skarbu Janosika to idealny pomysł na integrację
i pracę w zespole.

Fot. Poszukiwania skarbu harnasia latem.

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 gry terenowej „Skarb Janosika”
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
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