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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z brygadą i kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas pikniku
firmowego z wieloma atrakcjami w dowolnym miejscu
w Polsce!
Oferta dla korporacji, firm, instytucji
Witojcie Syćka Razym!
O nas
Nasza brygada zajmuje się kompleksowo organizacją dużych imprez plenerowych z wieloma góralskimi, zbójnickimi i innymi
atrakcjami. Mamy w tym temacie wieloletnie doświadczenie. Szukasz najlepszej góralskiej muzyki na imprezę integracyjną czy na piknik firmowy dla
swoich pracowników? Jeśli poszukujesz profesjonalnego organizatora imprez góralskich, eventów zbójnickich, imprez plenerowych, pikników firmowych i
innych imprez okolicznościowych z wieloma towarzyszącymi atrakcjami na najwyższym możliwym poziomie - trafiłeś znakomicie!
Kompania Zbójnicka Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl oprócz znakomitej muzyki zapewni wiele innych zbójnicko – góralskich atrakcji! Nasza
kompania zbójnicka spełni wszystkie Twoje życzenia. Zbójnicki, góralski lub inny tematyczny event firmowy będzie wspominany jeszcze przez wiele lat!
Gwarantujemy Ci to! Organizujemy wszelką rozrywkę muzyczną, sportową, turystyczną, kulturalną i rekreacyjną na terenie całej Polski i nie tylko. Teren,
gdzie najczęściej organizujemy nasze eventy to Beskidy, Podhale, Spisz, Orawa, Pieniny, Góry Świętokrzyskie i Bieszczady. Często nasza kompania
zbójnicka zapraszana jest też na imprezy firmowe do największych polskich miast. Koncertujemy w największych w Polsce galeriach handlowych.
Chcesz iście po zbójnicku ugościć pracowników swojej Firmy? Masz ważnych Gości zagranicznych, delegatów, strategicznych Klientów? Organizujesz
szkolenia, konferencje? Potrzebujesz dodatkowych oryginalnych, jednych w swoim rodzaju atrakcji? My je Państwu dostarczymy w iście zbójeckim
wymiarze z maXymalną dawką zbójnickiej adrenaliny! Nasz produkt jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach.
Zadzwoń do nas pod numer +48 609 789 879 lub napisz: info@janosik.info.pl
Zgłoś się do Nas! Gwarantujemy najwyższy możliwy poziom eventu. Nasza brygada zbójnicka liczy już 80 zbójników, górali i góralek w kompleksowych,
góralskich i zbójnickich mundurach i strojach, w pełnym rynsztunku (pistolce, palice, ciupagi, noże zbójeckie, wałaszki).
Specjalizujemy się w imprezach firmowych, imprezach integracyjnych, zarezerwujemy Wam noclegi w hotelach, pensjonatach, zorganizujemy biesiadę w
regionalnych karczmach, kuligi letnie i zimowe, zbójnicki i góralski catering, wycieczki na baseny termalne, wycieczki w góry i ciekawe zakątki Beskidów,
Podhala, Pienin, Orawy, Spisza, Bieszczadów, Gór Świętokrzyskich i innych atrakcyjnych zakątków Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy, Rumunii i Węgier, czyli
tam gdzie wyznakowany jest Szlak Zbójników Karpackich. Zorganizujemy Wam zwiedzanie ciekawych muzeów, pracowni twórców ludowych, ogniska w
szałasach z muzyką góralską i zbójnickimi bajarzami, gawędziarzami, śpasy góralskie, kabaret góralski iście po zbóju, naukę tańca zbójnickiego, napady
zbójeckie, DJ Janosika, karaoke po góralsku.
Nasze utwory odznaczają się bogatą dynamiką wyrażaną brzmieniem altówki i kontrabasu oraz ciekawym i zróżnicowanym stylem wykonywanym przez
trzech prymistów zespołu. Związek z tradycją przekłada się również w samej nazwie kapeli – Karpackie Zbóje. Nasza kapela czerpie inspiracje z regionu
całych Karpat.
Powstanie naszej kapeli i Brygady Karpackie Zbóje wyniknęło z naturalnej potrzeby stworzenia i szukania nowych stylów w muzyce Karpat, bo taką
głównie wykonuje nasza kapela, pamiętając jednocześnie o swych korzeniach, które nasi muzycy wiernie wyrażają, grając utwory z Żywiecczyzny jak i z
terenu całych Karpat. Obsługujemy imprezy z humorem w atrakcyjnym, porywająco folkowo-biesiadnym charakterze. Dotychczasowe zdobyte już
doświadczenie sprawia, iż wiemy jak umilić i wprawić towarzystwo w dobry nastrój a przecież o to chodzi! Całość imprez opleciona jest muzyką góralską i
biesiadną, konkursami (po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem), zabawami, dowcipami. Wszystkie imprezy omawiane są indywidualnie.
Oprócz typowych instrumentów dla kapeli jak: skrzypce, akordeon, kontrabas nasza kapela gra też na unikatowych instrumentach ludowych jak: dudy
żywieckie czy heligonka. Młodość i wykształcenie muzyczne członków kapeli w połączeniu z góralskim zapałem i zgłębianiem tradycji przodków sprawia, iż
występy naszej kapeli zdobywają uznanie nie tylko wśród lokalnych odbiorców ale i poza granicami naszego kraju.
Gramy na swojską nutę. Prezentujemy zwłaszcza folklor górali z regionu całych Karpat. Słyniemy z wiernego odtwarzania zwyczajów oraz obrzędów
religijnych i świeckich. Siłą zespołu jest autentyzm. Autentyczne stroje, żywiołowe tańce, góralskie głosy i znakomita tradycyjna kapela składają się na
widowisko, które za każdym razem zachwyca publiczność. Zespół w swoim składzie ma znakomitych tancerzy, śpiewaków i muzykantów. Bedom tańce,
muzyka, watry, radość, śleboda, góry i zabawa do samiućkiego rana! Hej!
Występy kapeli prowadzone są przez bacę, który jako wodzirej poprowadzi każdą imprezę wzbogacając zabawę o wesołe góralskie klimaty pełne humoru,
tańca, wspólnych zabaw i śpiewów z publicznością. Nasza góralska muzyka to znakomita oprawa muzyczna na imprezy, urozmaicenie programu na
imprezy firmowe, a także świetna propozycja na koncerty, biesiady i wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe. Nasza kapela góralska Karpackie Zbóje
koncertuje w kraju i za granicą, ukazując podczas występów piękne góralskie stroje, prezentując urok jaki niesie gwara i muzyka góralska.
Skład kapeli: skrzypce 1, skrzypce 2, altówka, akordeon / heligonka, kontrabas, instrumenty pasterskie, wodzirej, gawędziarz – multiinstrumentalista,
tanecznicy. Nasza brygada przyjedzie do was w oryginalnych strojach zbójnickich i góralskich, w pełnym rynsztunku, z pistoletami, bombami hukowymi,
ciupagami i palicami.
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Atrakcyjne programy kapeli Karpackie Zbóje podczas waszego pikniku firmowego
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę zbójnickiej imprezy integracyjnej. Zapraszamy Państwa na zbójnicką imprezę plenerową oraz biesiadę
zbójnicką, przy dźwiękach kapeli karpackie Zbóje, przy stołach suto zastawionych znakomitym regionalnym jedzeniem, przy gawędach starego bacy,
wspólnym śpiewaniu góralskich przyśpiewek typu „Hej Bystra wodo” czy, „W murowanej piwnicy” oraz ciekawych konkursach jak skakanie przez
zbójnicką ciupagę lub „kto lepiej tańczy zbójnickiego”. Gwarantujemy, że nikt z Państwa nie będzie się nudził i każdy poczuje tą niezapomnianą
atmosferę zbójeckiej biesiady!
Brak motywacji do pracy, zmęczeni pracownicy to problem szefów wielu Firm. Znamy lekarstwo na tę przypadłość - jest nim doskonała zabawa w iście
zbójnickim wydaniu! Impreza ta pozwoli odświeżyć kontakty z pracownikami, nawiązać pozytywne relacje ze strategicznymi dla Waszej Firmy instytucjami.
Pomagamy mądrze inwestować w ludzi.
Dobrze zorganizowana impreza - z ciekawym scenariuszem, dopracowana w najmniejszych szczegółach o niepowtarzalnym charakterze to bardzo ważne
narzędzie kształtowania wizerunku Twojej Firmy. Impreza integracyjna na najwyższym możliwym poziomie zacieśnia więzi pomiędzy pracownikami, może
promować Firmę wraz z jej produktami, honoruje tych, których chcesz uhonorować, nagradza tych, których chcesz nagrodzić.
Dostosujemy program imprezy do charakteru Twojej działalności, do Twoich wymogów, do Twojego budżetu, słowem - zbudujemy event na miarę
Twoich potrzeb! Nasze działania charakteryzują się trafnością proponowanych rozwiązań i zgrabną realizacją.
IMPREZY TEMATYCZNE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ KARPACKICH ZBÓJÓW
1. Kapela Karpackie Zbóje z gawędziarzem
Kapela Karpackie Zbóje na przemian z Gawędziarzem przybliża kulturę i zwyczaje górali w humorystycznym wykonaniu, czyli nutka góralska, gawęda i
góralskie „jaja”.
2. Napad Zbójecki (plener)
Scenka rodzajowa przedstawiająca napad zbójników na "Ceprów" (wiązanie linami, zakucie w dyby, pasowanie na zbójnika). Pojmani przechodzą próby
ognia, wody, męstwa (próby zbójeckie), w kolejnej części programu konkursy tańca, śpiewu góralskiego, jedzenie oscypka, wiązania kierpcy itp. Odbywa
się również pasowanie na zbójnika oraz Janosikową kochankę. W trakcie imprezy następuje wręczenie pamiątkowych nagród za uczestnictwo
w konkursach, oraz wspólna biesiada. Zbójnicy ubrani są w odpowiednie stroje i posiadają "zbójeckie sprzęty", tworząc realne wyobrażenie sytuacji i
odpowiednią atmosferę. Całej zabawie towarzyszy muzyka góralska.
3. Śpasy góralskie (plener lub karczma)
Podczas biesiady przygrywa uczestnikom kapela góralska. Po posiłku na sale wpada banda rozbójników, rozpoczyna się góralska impreza. Poczęstunek
trunkiem Janosikowym, pokaz tańca oraz zabawy zbójeckie tj. zbójnicki młotek, trudny drink, góralskie pompowanie, nauka tańca itp. Zespół góralski
Karpackie Zbóje prezentuje bogatą kulturę góralską wyjątkowego regionu zamieszkałego przez górali beskidzkich, podhalańskich i pienińskich. Pary
taneczne swoim żywiołowym tańcem bawią ludzi i ukazują "rąbek" kultury góralskiej. Zespół prowadzi również instruktaż tańca dla gości tańcząc wspólnie
z nim, w trakcie występu odbywają się śpasy góralskie (oryginalne góralskie zabawy).
4. Impreza Piracka (plener)
Wspaniały wieczór przy muzyce żeglarskiej (szanty), ciekawe i śmieszne zabawy oraz konkursy z nagrodami to niezapomniane wrażenia. Ciekawe stroje i
muzyka na żywo (zespół) przybliży państwu czasy łotrów i Korsarzy jacy pływali po Karaibach w XVII wieku. Witamy na Karaibach, Kapitanie! To całkiem
nowy świat, w którym nie brakuje przygód i okazji do zdobycia łupów. Tłuste okręty Srebrnej Floty wracają ze srebrem i złotem Ameryki Południowej do
Hiszpanii, a i ładownie statków francuskich, holenderskich i angielskich wypełnione są po brzegi cennymi zdobyczami. W tętniących życiem miastach
bukanierów nie brakuje piratów, którzy chętnie podążyliby za silnym przywódcą na wyprawę po ogromne bogactwa. Wielkie mocarstwa, pozostające ze
sobą w ciągłym stanie wojny, chętnie korzystają z usług dzielnych kaprów. Tak to świat wspaniałych przygód, w którym odważni i waleczni żeglarze
walczą o sławę i bogactwo. Ci, którym się powiedzie, zdobędą nieśmiertelną chwałę i ogromny majątek. A ci, którzy zawiodą… pójdą do Neptuna na piwo.
Poprzez wspólną oryginalną zabawę i wesołe konkursy oraz śmieszne opowiadania, chcielibyśmy przedstawić Państwu życie XVII-w. żeglarzy. Przez cały
czas zabawy towarzyszy nam zespół szantowy.
Uczestnicy zabaw są nagradzani upominkami. Zespół składa się z 8 osób: zespół szantowy, kapitan piracki + jego kapry (zbóje)
Cała impreza jest nagłośniona.
Podczas zabawy przeprowadzone będą różne konkursy:
1.
2.
3.
4.
5.

Flauta – W bardzo oryginalny sposób 2 osoby muszą nadmuchać balonik.
Karczma – konkurs dla par, w jak najkrótszym czasie przenieś jak najwięcej wody, ale wykorzystując do tego tylko usta.
Przeciekający pokład (Sztorm na pełnym morzy) – kolejna zabawa dla par
Kotwica – konkurs dla panów
Niesforny pirat – golenie wyznaczonego uczestnika zabawy w dybach.
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5. Poszukiwacze Skarbów
Wiadomo że nie znalazł się jeszcze taki śmiałek któremu udało by się odnaleźć ukryty skarb. Legenda jednak mówi ,iż jeżeli znajdą się śmiałkowie, którzy
zapragną bogactwa i pokuszą się na odszukanie skarbu, będą musieli najpierw przejść kilka zadań , które pokażą czy są oni odważni, dumni, mądrzy,
sprawiedliwi. Grupa zostaje podzielona na zespoły, każdy zespół otrzymuje mapę z wyznaczonymi miejscami zadań. Po wykonaniu poszczególnych prób
i poskładaniu wszystkich części układanki, może uda się odnaleźć ukryty skarb.
6. Koncerty estradowe: dni miasta, dożynki, imprezy plenerowe z karpackimi zbójami
To szczególny i bardzo starannie wyszukany program przygotowany dla melomanów folkowej muzyki. To specjalny koncert z muzyką z Karpat: góralską,
słowacką, węgierską, cygańską, rumuńską, podhalańską i pienińską. Ten unikatowy koncert może być przeplatany góralskim kabaretem. Na samym
początku specjalne przywitanie gości ciupagą przez harnasia! Czeka na Państwa zbójnicki show, konkursy Strong Man, wspólne śpiewanie, żywiołowe
tańce śwarnych i pięknych tancerzy. Razem zatańczymy hajduka, obyrtke czy zbójnickiego! Czeka na Was żywiołowa muzyka z wielu zakątków Karpat,
rubaszny humor zbójnicki, atrakcyjne zbójnickie nagrody.
Ceny imprez do indywidualnego uzgodnienia.

Atrakcje możliwe do zorganizowania podczas waszego pikniku firmowego:
WYŚMIENITA I BEZPIECZNA ZABAWA TO NASZ CEL !!!

Wspólnym dążeniu do celu przez aktywność...
NASZE ATRAKCJJE
1. Poduszkowiec - Możemy poruszać się nad boiskiem, wodą, śniegiem, lodem wszędzie tam gdzie tylko mamy ochotę. Prędkość do 40 km/godz.
Posiadamy w swojej ofercie 3 poduszkowce w tym jeden dla osób niepełnosprawnych.

Koszt 2200 zł
2. Buggy - 2 osobowy pojazd mechaniczny o konstrukcji klatkowej z automatyczną skrzynią biegów i niezależnym zawieszeniu dzięki któremu możemy
pokonać najtrudniejsze tereny od pustyni do górskich szlaków i niedostępnych mokradeł.

Koszt 350 zł/godz.
3. Quady - Tutaj każdy będzie mógł sprawdzić się w trudnościach terenowych podczas przejazdu wytyczoną trasą. Sprawdź jak sobie poradzisz
w kamieniołomie podczas jazdy po górach lub podczas testu sprawnościowego z jajkami i piłeczkami.

Koszt 350 zł/godz.
IMPREZY INTEGRACYJNE – PIKNIKI FIRMOWE – SZKOLENIA – EVENTY – KONFERENCJE – WWW.ZBOJNICKIE.PL

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

4|Strona
4. Sztuczna ścianka wspinaczkowa - To prawdziwe wyzwanie dla osób które zawsze chciały się wspinać, ale nie miały odwagi. Teraz pod okiem
instruktorów będą musiały z pełną asekuracją wyjść naprzeciw wyzwaniu stawianemu przez zadanie. Do pokonania 9 metrowa sztuczna ścianka
wspinaczkowa z trasą łatwą, średnią oraz trudną. Konkurencja na czas.

Koszt 1800 zł
5. Zorbing - To dopiero frajda być kulanym i nie mieć na to wpływu gdzie poniesie Cię kula. Do 4 metrowej kuli wchodzą dwie osoby tam się przypinają i
są turlani wewnątrz kuli. Reszta zespołu w jak najkrótszym czasie pokonuje tor przeszkód pchając i ciągnąc kulę z zawartością ludzką.

Koszt 1600 zł
6. Dmuchane rury (4 szt.) - Super zabawa dla zmobilizowania drużyny. Do dyspozycji przygotujemy rury duże i małe dla 10 osób w zawodach
sprawnościowych i wyścigach.

Koszt 1100 zł
7. Piłka nożna na wesoło - Każdy może grać w piłkę nożną i panie i panowie, ale trudność polega na grze w 1 metrowych sukienkach. Teraz kobiety
mają przewagę nad mężczyznami i mogą swobodnie to udowodnić, podczas turniejów o Euro 2015.

Koszt 1200 zł
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8. Sumo - Zawodnicy ubierają stroje z bardzo grubej pianki i prowadzą bitwę na macie niczym zawodnicy sumo. Pełne bezpieczeństwo i dobra zabawa.

Koszt 1200 zł
9. Ring bokserski - W zabawie na dmuchanym ringu ochronę bawiących się osób stanowią ochraniacze na twarz oraz potężne metrowej długości
rękawice z pianki.

Koszt 1200 zł
10. Gigantyczne piłkarzyki – dwie drużyny wchodzą na boisko, zostają przypięci za pomocą rzepów a następnie gramy w piłkę tak jak w stolikowe
piłkarzyki. Zero kontuzji i zmęczenia ale za to dobra zabawa w turniejach piłkarskich.

Koszt 1800 zł
11. Bungee run – wyśmienita zabawa na wszelkich piknikach i podczas konkurencji zespołowych, polegająca na jak najdalszym dobiegnięciu po torze z
gąbką na rzepach i umieszczeniu jej na bandzie. Utrudnieniem jest lina bungee, która ściąga nas z powrotem do startu.

Koszt 1700 zł
12. Krowa do dojenia – Zabawa na czas, kto w jak najkrótszym czasie wydoi krowę. Do środka wlewamy wodę, mleko, piwo.

Koszt 1200 zł
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13.Bramka celnościowa – super zabawa dla wszystkich chętnych w punktowanym turnieju rzutów karnych.

Koszt 1100 zł
14. Dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci – dla wszystkich dzieci atrakcja bez końca. Wysokość zjeżdżalni wynosi 9 metrów i tylko śmiech i dobra zabawa
dla naszych milusińskich.

Koszt 1500 zł
15. Zamki do skakania – kolejna atrakcja skierowana dla dzieciaków, które jak zawsze muszą skakać, bo mają niespożyte siły. W dmuchanym zamku
do skakania będą mogli wyładować się do woli pod czujnym okiem przedszkolanek które dbają o ich bezpieczeństwo.

Koszt 1400 zł
16. Suchy basen – zabawa na wszelkich piknikach i festynach firmowych gdzie mogą bezpiecznie bawić się wszystkie pociechy. Basen wypełniony jest
gumowymi miękkimi piłeczkami które, amortyzują skakanie.

Koszt 1200 zł
17. Byk rodeo – żaden piknik nie może się odbyć bez ujeżdżania byka tak jak na dzikim zachodzie, gdzie każdy może się sprawdzić w tej trudnej sztuce

Koszt 1800 zł
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18.Ośmiornica - zawodnicy przypięci do jednej gumy, przeciągając się wzajemnie mają za zadanie wyjąć owoce z kosza a następnie przyczepić je jak
najwyżej na palmie, na której narysowana jest podziałka. W grze może brać udział dwóch uczestników i każdy ma do przeniesienia po pięć bananów i pięć
kokosów.

Koszt 1600 zł
19. Gladiatorzy - tutaj każdy zawodnik będzie mógł sprawdzić swój spryt, refleks, równowagę i spryt wojownika bawiąc się przy tym na całego.

Koszt 1500 zł
20. Stanowiska łucznicze - Każdy z zawodników przechodzi szkolenie i oddaje serię strzałów próbnych/uczy się/a następnie strzela do tarcz z sylwetką
zwierzęcia lub to tarcz zawodniczych. Zabawa przednia do dyspozycji przygotujemy łuki indiańskie, angielskie, krymsko - tatarskie, zawodnicze
profesjonalne z celownikami oraz bloczkowe. Teren zabezpieczamy atestowaną siatką kewlarową.

Koszt 800 zł
21. Stanowiska strzeleckie – Proponujemy wiatrówki z tradycyjnymi przyrządami celowniczymi oraz z optyką. Instruktorzy strzelectwa sportowego
będą czuwać nad bezpieczeństwem i służyć pomocą natomiast zawody strzeleckie sędziować będzie sędzia strzelectwa sportowego.

Koszt 800 zł
22. Stanowiska strzeleckie na ASG – Jeżeli chcesz poczuć się jak prawdziwy strzelec wyborowy to teraz będziesz mógł spróbować swoich umiejętności
wykonując strzelanie z karabinku ASG. Przeładowanie broni tak jak w sztucerze a potężna optyka i ruchomy trójnóg zapewnia komfortową pozycję przy
strzelaniu z pozycji leżącej

Koszt 800 zł
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23. Paintball do celu – dla wszystkich osób i dzieci którzy nie chcą prowadzić działań przeciwko sobie, gdzie chcą spróbować swojego celnego oka za
pomocą kolorowych kulek wypełnionych farbą do przygotowanego celu.

Koszt kulki /50 gr.
24. Cymbergaj – zabawa dla osób które cechują się sprawnością ruchową i przewidywaniem ruchów przeciwnika.

Koszt 1100 zł
25. Żyroskop

Koszt 1200 zł
26.Koło reńskie

Koszt 1200 zł
27.Ścianka wulkan dla dzieci - zabawa w bezpieczne wchodzenie na sztuczną ściankę wspinaczkową zabezpieczoną dmuchańcem.

Koszt 1400 zł
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28.Kula „Zbijak” - kto utrzyma się najdłużej, nie zbity przez naszą kulę :)

Koszt 1700 zł
29.Limbo – zabawa rodem z gorących wysp Haiti – kto z największym wdziękiem przejdzie jak najniżej pod poprzeczką.

Koszt 1200 zł
30. Koszykówka – zabawa zręcznościowa w rzutach do kosza.

Koszt 1500 zł
31.Bramka radarowa – super super zabawa dla wszystkich chętnych, którzy chcą wykazać się siłą swoich „kopnięć”

Koszt 1400 zł
32.Polowanie na kaczki – oprócz celności każdy dodatkowo może poskakać na naszym dmuchańcu.

Koszt 1600 zł
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33. Kręgle – każdy może wykazać się celnością

Koszt 1400 zł
34.Siatkonoga - idealne odzwierciedlenie popularnej siatkówki, tyle że drużyna w naszą siatkę gra nogami :))

Koszt 1400 zł
35.Kasyno pod chmurką – stoły do pokera, blacka jacka, ruletki

Koszt 1300 zł / stół
36.Piłkarzyki stołowe

Koszt 1100 zł / stół
37.Cash box– super zabawa polegająca na wyzbieraniu w jak najkrótszym czasie - jak najwięcej latających banknotów

koszt 1300 zł
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38.Poducha do skakania– super zabawa dla najmłodszych, która pomoże pozbyć się nadmiaru energii.

koszt 1600 zł
39.Stół do siłowania na rękę– każdy będzie mógł sprawdzić siłę swoich bicepsów.

Koszt 1400 zł
40.Dart dmuchany

Koszt 1100 zł
41.Klauni

Koszt 1000 zł
42. Malowanie buzi dzieci

Koszt od 900 zł
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43. Animacje i zabawy dla dzieci – pakiet 12-30 gier i zabaw.

Koszt od 2100 zł
44. Dmuchana brama

Koszt od 1300 zł
45. Park linowy
Jeśli na terenie imprezy lub jej przyległym dysponujecie Państwo terenem leśnym. Możemy zbudować „park linowy” na czas trwania imprezy. Atrakcja dla
dzieci jak i dla dorosłych (min. 6 dużych drzew o gr. od 40 cm).

Wieża Babel – trzeba ze skrzynek ułożyć pionową wieże, jeden uczestnik układa utrzymując równowagą na ułożonych wcześniej elementach, oczywiście
jest asekurowany od góry na linie przez instruktora.
Kolejka Tyrolska – przejazd na linie nad przepaścią lub inną przeszkodą
Sieć pająka – wspinania się po szachownicy z lin
Most Tybetański – przejście po 3 linach nad przepaścią lub głębokim rowem
Most Komandos – przejście po 2 linach nad przepaścią lub głębokim rowem
Drabinka Alpinistyczna – pionowe wejście po drabinie, nie każdy to potrafi.
Cena od 1500 zł w zależności od ilości przeszkód i użytego sprzętu.
W CENIE ZAPEWNIAMY:








Dobry humor i wyśmienitą a jednocześnie bezpieczną zabawę
Opiekę wykwalifikowanych instruktorów z państwowymi uprawnieniami.
Atestowany i najwyższej jakości sprzęt gwarantujący bezpieczną zabawę.
Obsługę foto całej imprezy integracyjnej.
W pakiecie ceny atrakcji dopasowujemy indywidualnie pod klienta.
Wystawiamy fakturę VAT .
Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć koszt transportu oraz podatek 23 % VAT.
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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 pikniku firmowego z wieloma atrakcjami
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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