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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z brygadą i kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas
imprezy plenerowej z dybami i dupochlastem.
Oferta dla korporacji, firm, instytucji
– idealny pomysł na imprezę firmową.
Witojcie Syćka Razym!

Nic mnie tak nie ciesy, jacy trzy talenta,
śpiewanie i granie, i piękne dziewczęta!
Grupa folklorystyczna i brygada zbójnicka Karpackie Zbóje istnieje od 2007 roku. Od początku swej
działalności towarzyszy różnym imprezom w kraju i zagranicą, wykonując program oparty na muzyce górali
Beskidu Żywieckiego i regionów ościennych (Orawa, Podhale, Beskid Śląski ). W repertuarze zespołu znajdują się
także pieśni słowackie i węgierskie, jak również cała gama utworów popularnych i biesiadnych. Zasadniczą część
repertuaru stanowią utwory wokalno – instrumentalne. Cały program charakteryzuje duża dynamika i
różnorodność. Zależnie od okoliczności i potrzeb program urozmaicamy zabawami, nauką tańca góralskiego oraz
gawędą i humorem góralskim. Nasz zespół jest otwarty na propozycje organizatorów imprez co do rodzaju
repertuaru, składu muzycznego grupy, czasu trwania imprezy itp. Posiadamy własnego busa i profesjonalny sprzęt
estradowy i oświetleniowy. Brygada Karpackie Zbóje to grupa pasjonatów góralszczyzny, dla których
pielęgnowanie tradycji i obrzędów swoich przodków, przekazywanie obyczajów młodszemu pokoleniu, gra na
unikatowych instrumentach ludowych stały się sensem życia. W skład naszej Brygady wchodzą artyści ludowi
(muzycy, tancerze, aktorzy, barmani) jak również muzykanci i gawędziarze.

Obuwiojcie chłopcy kierpce
Którzy mocie śmiałe syrce
A jo je jedyn mom
Na zbój się pobiyrom
DYBY ZBÓJECKIE I DUPOCHLAST NA TWOJEJ IMPREZIE
Podczas imprezy plenerowej świetną atrakcją są góralskie dyby, w które można zapiąć na żarty zacnych Gości oraz dupochlast, aby wytrzaskać
po tyłkach najznamienitsze postacie na imprezie. Zakupie w dyby i wystrzelanie tyłka dupochlastem to duża atrakcja i kupa śmiechu! Hej!
Karpackie Zbóje posiadają jedne wielkie dyby, jedne mniejsze oraz jeden dupochlast! Możemy z naszymi eksponatami przyjechać
w dowolne miejsce w Polsce! Zapraszamy!

Fot. Zbójecki dupochlast.

Trochę historii…
Dyby – pierwotne pęta drewniane, w postaci desek lub kłód z otworami umożliwiającymi zamknięcie rąk i nóg więźnia. Nazwą tą często określa się
też gąsior lub kłodę. Nie wiadomo, czy wynalazek ten sprowadzono do Polski z Niemiec, jednak nazwa zdaje się pochodzić z języka niemieckiego,
ponieważ używano ich wobec złodziei (niem. Dieb). Dyby składają się z dwu części z wycięciami na nogi lub ręce (w wersji "nożnej" dyby działają
podobnie do kłody). Po zamknięciu obie części zbijano gwoździami drewnianymi lub zamykano na kłódkę. Czasem stosowano zamknięcie w dyby na
dłuższy okres w charakterze kary, najczęściej pozbawiając skazanego pożywienia. W Anglii dyby były powszechną formą kary stosowaną przez
ponad 500 lat. W Polsce podobnie, z tym że kara ta dotykała przeważnie chłopów pańszczyźnianych. Słup, zwany pręgierzem, miał także rodzaj
dyby żelaznej (zob. kuna), w którą zamykano stawianych pod nim złoczyńców, zbójników.

Fot. Zbójeckie dyby.
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CENA:
Do uzgodnienia, jest ona zależna od:





Terminu i miejsca imprezy (transport na trasie Żywiec – miejsce imprezy – Żywiec)
ilości osób biorących udział w imprezie
czasu trwania imprezy (1 – 3 h),
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.

Rezerwacja zbójeckich dyb i dupochlasta
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!

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

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
Ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 ŻYWIEC
NIP: 5532306340 REGON: 240745145
Tel/fax +48 33 4759652 | Mobile +48 609789879
e-mail: marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl

NASZE MARKI

zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl

