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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z brygadą Karpackie Zbóje podczas zabawy dla dzieci  

i młodzieży – zbójnicki questing! NOWOŚĆ! 
 
 

ZBÓJNICKI QUESTING – PRODUKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

"Najlepsze questy potrafią uchwycić i oddać ducha miejsca" 
 

 
Questing to rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować 
kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. W wielu elementach gra ta przypomina podchody i harcerskie gry 
patrolowe oraz gry miejskie. Od gier miejskich questy odróżnia bezobsługowość, a od podchodów dodatkowo też to, iż są one ściśle związane z 
konkretnymi miejscami i mają funkcje edukacyjne. Zapoczątkowany w USA, questing jest w swych zasadach podobny do letterboxingu, gdzie tropy 
prowadzą do zapieczętowanych skrzyń, a ich odnajdywanie przypomina poszukiwanie skarbów. 
 
Zasady i cele gry 
 
Celem questingu jest rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem, szukanie wyjątkowości w ciekawych i zupełnie zwyczajnych miejscach, 
upowszechnianie wyjątkowych miejsc wyróżniających się krajobrazem, przyrodą, czy dziedzictwem kulturowym. Poza elementami edukacyjnymi, 
questing może pełnić również funkcje czysto rozrywkowe. To jednocześnie ciekawa metoda promocji regionów lub obiektów w myśl zasady: „nauka 
przez zabawę”. 
 
Cechami, które ułatwiają propagowanie tej gry są: 
 
a. łatwość narracji 
b. „bezobsługowość” (zasada „oprowadź się sam”) 
c. brak konieczności posiadania specyficznej infrastruktury. 
 
Wszystko odbywa się ze specjalnie przygotowaną mapą wzbogaconą o wierszowany lub prozatorski tekst, zawierający wskazówki 
dotyczące trasy. Za cel wędrówki możemy sobie obrać co tylko chcemy, od zabytków architektonicznych, przez okazy flory i fauny, po zaginioną 
opowieść związaną z regionalną legendą (w naszym wypadku zbójnicką).  
 
To wspaniały sposób, aby przenieść się w czasy dziecinnych rozrywek i ponownie spróbować swoich sił w poszukiwaniu skarbów, 
czy odkrywaniu niezwykłych tajemnic, tyle że w odpowiedni do wieku sposób.  
 

   
Fot. Odnajdź z Karpackimi Zbójami tajemniczą skrzynię zakopaną przez Janosika.  

 
Nie bez znaczenia jest też to, że tworzenie szlaków questingowych (czyli questów) angażuje m.in. lokalne społeczności, które dzięki temu 
odkrywają swoje korzenie, nieznane legendy, a nawet miejsca. Kluczem do sukcesu jest dobrze poprowadzona narracja. Jeśli pragniemy 
odnaleźć ducha miejsca, musimy nauczyć się, jak dostrzegać szczegóły i odkrywać ukryte historie. Edukacja bardzo ważna rzecz, natomiast 
głównym celem questingu jest nic innego jak dobra zabawa, która towarzyszy zarówno tworzeniu jak i realizacji questów. 
  
- Uczestnik naszej zabawy przeistacza się w poszukiwacza zbójeckich skarbów. Na początku dostaje mapkę i opis, czyli zapisane prozą lub wierszem 
zadanie do zrealizowania. Wędruje zgodnie z instrukcjami rozwiązując zagadki i łamigłówki. Tym sposobem dociera do miejsc, tajemnic, legend o 
zbójnikach, ciekawych zjawisk przyrodniczych, które nie są opisane w żadnym przewodniku, nie ma ich także w internecie. Na końcu wędrowiec 
odkrywa zbójnicki skarb, skrzynię z pieczątką poświadczającą, że rozwiązał quest. 
  
Questing powstał nigdzie indziej tylko w USA, na terenie stanu Vermont. Rozpropagowany został przez amerykańską organizację Vital Communities, 
w ramach realizowanego przez nią programu "Valley Quest". Nad ponad dwustoma questami pracowali uczniowie szkół, skauci, przedstawiciele 
branży turystyczne, a nawet stowarzyszenia historyczne.  
 
Przeprowadzone badania pokazują, że nowa forma turystyki cieszy się popularnością. W samych Stanach Zjednoczonych przez jeden quest 
przechodzi rocznie 15 tys. osób. 
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ZBÓJNICKI QUEST 
 
Karpackie Zbóje oraz firma ZBÓJNICKIE GROUP opracowała ciekawy zbójecki quest dla dzieci   
młodzieży przebywającej w Beskidach / Podhalu / Pieninach. 
 
Zbójnicy planują kolejną wyprawę. Przyłączcie się do nich! Na Zbójeckim Szlaku możecie 
przeżyć ryzykowne przygody! Poznajcie zbójeckie obyczaje i nauczcie się góralskich 
tańców. Być może zdobędziecie zaufanie herszta i zostaniecie przyjęci do bandy. 
 
Warto zaryzykować spotkanie z Karpackimi Zbójami, poznać góralskie tańce, sekrety górskiej przyrody. Życie 
zbójnika pełne jest niebezpieczeństw, ale i uroków. Góralski temperament, umiłowanie wolności i swobody, 
niechęć do podporządkowania się normom społecznym oraz skłonność do licznych wędrówek przyczyniły się do tego, 
że wielu mieszkańców karpackich wiosek wybrało taki sposób na życie. Kto chce otrzymać miejsce w zbójnickiej 
kompanii musi odznaczać się wyjątkową odwagą, sprawnością fizyczną i wiedzą. Musi także dotrzymywać danego słowa  
i zgodnie działać w grupie – od tego zależy powodzenie akcji i bezpieczeństwo całej bandy. 
 
Przemierzanie tras w każdym queście to wędrówka nieoznakowanymi trasami, po których prowadzą wierszowane wskazówki - 
zagadki. Kolejne etapy wycieczki wiążą się z rozwiązaniem łamigłówki wymyślonej przez Karpackich Zbójów - wtedy to aplikacja 
wyświetla wskazówki dotarcia do kolejnego celu. Każdy quest prowadzi do miejsca ukrycia skarbu - cyfrowego kodu, którego zdobycie 
potwierdza przejście całej trasy. Aplikacja wykorzystuje system GPS oraz mapy, przeznaczona jest na urządzenia z systemem 
Android, działa także w trybie offline. 
 
WAŻNE INFORMACJE 
 
Godz. 12.00 - rejestracja uczestników gry na stanowisku startowym / podział grupy na grupy (2 lub 3); 
Godz. 16.00 – zakończenie gry, do tego czasu należy złożyć wypełnione instrukcje na stanowisku startowym; 
 
Na czele każdej zbójeckiej kompanii stał herszt, który przewodził grupie, przydzielał zadania, decydował o przebiegu akcji i podziale łupów. Zwykle 
zostawał nim kandydat, który już wcześniej „terminował” w zbójnickim towarzystwie. Każda z grup wybiera swojego reprezentanta. 
 
Zbój zadanie nr 1: 
 
W umówionym wcześniej miejscu spotkasz ducha słynnego kronikarza Andrzeja Komonieckiego, który opisywał zbójnickie dzieje w Karpatach. 
Dowiedz się od niego i zanotuj: 
 

a. Jak w Karpatach nazywano przywódcę grupy zbójników? 
b. Jak nazywali się najsłynniejsi karpaccy zbójnicy? 
c. W jakich miejscach zbójnicy chowali skarby? 
d. Jakie były powody powstania zbójnictwa? 

 
Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową pieczęć. 
 
Zbój zadanie nr 2: 
 
W naszej grze terenowej dzieci /młodzież muszą zmierzyć się z rozwiązaniem zbójeckich łamigłówek, takich jak m.in.: 
 
CZY ZBÓJNICY BYLI GÓRALAMI? 
 
Zbójnicy bywali zwykłymi góralami zamieszkującymi zwykle wsie wyrębowe, często trudnili się tym procederem Wołosi. Znajomość terenu, jakiej 
nabywali pasterze oraz ich częsta nieobecność we wsiach sprawiły, że mogli zająć się takimi czynami bez ściągania na siebie podejrzeń. Należy 
także pamiętać, że zwykle zbójnicy nie atakowali swoich sąsiadów, lecz wybierali się na wyprawy z towarzyszami w tereny nieco odległe, lecz obce. 
 
CZY HARNAŚ BYŁ SZEFEM? 
 
Harnaś kierował całością działalności grupy: przygotowaniem napadu, przebiegiem akcji itp. Jego zdanie było decydujące przy przyjmowaniu do 
kompanii nowych członków i podziale łupów. Sprawował też w zbójnickim towarzystwie rolę sędziego; orzekał o winie, naznaczał karę. Autorytet, 
jaki posiadał, wynikał głównie stąd, że reszta zbójników uznała go za najlepszego spośród siebie. 
 
CZYM BYŁA ZBÓJNICKA ŚLEBODA? 
 
Miłujący swobodę - “ślebodę” - górale, nie mogąc się pogodzić z niewolniczym trybem życia pod batogiem ekonoma, często uciekali i kryli się po 
lasach. Śpiewali: 
 

“Panowie, panowie będziecie panami, 
ale nie będziecie rządzić góralami.” 

 
Najbardziej jednak młodzi górale bali się poboru do długoletniej służby w austriackiej armii, skąd nierzadko wracało się ze 
zrujnowanym zdrowiem. Zbójnictwo zatem wydawało się im azylem bezpieczeństwa, symbolem wolności i życia na “ślebodzie”.  
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JAKIE BYŁO UZBROJENIE ZBÓJNIKA 
 
Na podstawowe uzbrojenie zbójnika składały się: ciupaga, różne rodzaje pałek, broń palna, jak pistolety, karabin lub broń myśliwska oraz noże,  
a w wypadku harnasia również szabla. Pistolety zbójników były różnego rodzaju. Najczęściej używali broni jednostrzałowej z zamkami skałkowymi  
i kapiszonowymi, do której amunicję wyrabiali z reguły sami. Broń pochodziła najczęściej z rabunków. Broń zbójników w niektórych przypadkach 
pełniła też funkcję swego rodzaju dystynkcji wojskowych.  
 

   
Fot. Uzbrojenie zbójnika 

 
Jedną z podstawowych zewnętrznych oznak piastowania godności harnasia było noszenie określonego rodzaju i ilości broni. Tak więc nosił on więcej 
pistoletów niż pozostali zbójnicy (nawet cztery), a także jako jedyny w zbójnickim towarzystwie występował z szablą. 
 
Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową pieczęć. 
 
Zbój zadanie nr 3: 

 
Najsłynniejszym zbójnikiem karpackim był Janosik. Postać sprawiedliwego harnasia, który bronił uciśnionych, związana jest ze Słowacją, a legendy o 
nim są wciąż żywc w Polsce (na Podhalu, Pieninach i w Beskidach). Legendy przechowują pamięć o innych słynnych hersztach zbójnickich 
grasujących w niedostępnej prastarej puszczy karpackiej.  
 
Zadanie: 
 
Wysłuchaj opowieści zbójnickiego kronikarza o najciekawszych bohaterach karpackich legend i zanotuj: 
 
a. Gdzie urodził się Janosik i jak brzmiało jego pełne nazwisko? 
b. Czy Janosik był Polakiem? 
c. Dzięki jakim atrybutom podarowanym przez czarownicę Janosik był wyjątkowo silny? 
d. Jacy słynni polscy pisarze fascynowali się postacią Janosika? 
e. Czy zbójnik Janosik ma swoje muzeum? Jeśli tak to gdzie? 
 
Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową zbójnicką pieczęć. 
 
Zbój zadanie nr 4: 
 
Zbójnik różnił się od zwykłych zjadaczy chleba nie tylko cechami charakteru: „żyłką awanturniczą”, siłą i odwagą. Każdego zbójnika wyróżniał strój – 
wzorowany na ludowym, ale bogatszy i bardziej dekoracyjny. Przewaga elementów ozdobnych miała świadczyć o tym, że zbójnik na co dzień 
prowadził taki tryb życia, na jaki pozostali mieszkańcy wsi mogli sobie pozwolić tylko od święta. Podkreślano przez to zamożność, która pozwalała 
zbójnikom na życie bez konieczności trudzenia się codzienną pracą. 
 
Zadanie: 
 
W wybranym miejscu dzieci / młodzież będą mogli zobaczyć tancerzy z zespołu Karpackie Zbóje, którzy zademonstrują taniec zbójnicki i hajduka. 
Dowiedz się od nich i zanotuj poniżej: 
 
a. Z czego składa się strój góralski? 
b. Które elementy stroju góralskiego noszone są na co dzień, a które z nich mają charakter odświętny? 
c. Skąd się wzięły muszelki na góralskim kapeluszu gorala podhalańskiego? Jakie były wcześniejsze ozdoby kapelusza? 
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Opis męskiego stroju odświętnego 
 
Góral nosi płaski czarny kapelusz z filcu, którego główkę otaczają muszelki zwane kostkami naszyte na czerwoną wstązkę. Białą lnianą koszulę  
z szerokimi rękawami zdobi przy szyi metalowa spinka przystrojona łańcuszkami i koralikami. Góralskie spodnie, czyli portki szyte z białego płótna, 
mają rozcięcia w pasie i u dołu nogawek. Wzdłuż nogawek biegną lampasy z kolorowego sznurka, dół spodni zdobią pomponiki, a górę - barwny 
haft zwany parzenicą. Noszony na spodniach skórzany pas bacowski jest bogato zdobiony wyżłobieniami, metalowymi ćwiekami i guzami. 
Kierpce, szyte ze skóry, przywiązuje się do nóg rzemykami zwanymi nawłokami. Cucha, zarzucana na ramiona jak peleryna, jest okryciem 
wierzchnim. Zdobi ją wielobarwny haft, rozmaite aplikacje, obszyte tasiemką boki oraz czerwona wstążka, służąca do wiązania. Uzupełnieniem 
stroju jest laska z toporkiem - ciupaga. 

 
Opis damskiego stroju odświętnego 
 
Nakryciem głowy jest kolorowa chusta zwana szmatką. Wiosną i latem dziewczyna chodzi z odkrytą głową, wplatając we włosy kwiaty dla ozdoby. 
Na batystową koszulę, ozdobioną białym haftem i kryzką, wkłada aksamitny gorset podszyty płótnem i wyszywany barwnym haftem. Wstążka 
służąca do sznurowania gorsetu jest długa, najczęściej czerwona, związana na dole w kokardę. Jej długie końce swobodnie spływają na spódnicę 
uszytą z tybetu, którą zdobi kwiecisty motyw ułożony w koronę. Pod spódnicą dziewczyna nosi białą halkę zwaną fartuchem, na nogach kierpce,  
a na szyi sznury czerwonych korali. 
 
Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową zbójnicką pieczęć. 

 
Zbój zadanie nr 5: 
 
Poza swoją główną działalnością zbójnicy prawie cały czas spędzali na zabawach, ucztowaniu i tańcach. Bawili się we własnym 
gronie albo też niespodziewanie wpadali do karczmy i włączali się do zabawy. Popisowym tańcem był tzw. zbójnicki, 
wymagający niebywałej zręczności i doskonałego opanowania wyczynowych figur. 
 
Zadanie: 
 
Tanecznicy z Brygady Karpackie Zbóje specjalnie dla was zatańczą tańce góralskie. Naucz się podstawowych kroków i figur dwóch tańców  
z Beskidu Żywieckiego / Podhala. Jak się one nazywają? Na końcu demonstracja czego się nauczyliście. Jurry składające się z górali, góralek  
i zbójników oceni wasze umiejętności taneczne. Ponadto zapoznajcie się z grafikami zbójnicki i narysujcie jedną z figur tańców góralskich.  
 

    
 

Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową zbójnicką pieczęć. 
 

Zbój zadanie nr 6: 
 

Muzyka ludowa to jeden z najstarszych przejawów kultury duchowej każdej grupy etnicznej. Miała związek z codziennym i religijnym życiem ludzi. 
Przetrwała na wsi. Do dzisiaj funkcjonują profesjonalne zespoły specjalizujące się uprawianiem muzyki ludowej (śpiew, akompaniament 
instrumentów ludowych, taniec). Ich występy nadal cieszą się popularnością podczas większych miejskich (lokalnych) imprez masowych  
i uroczystości. 
 
Specjalnie dla was nasz gawędziarz – multiinstrumentalista Finalista Programu Mam Talent  z TVN Jacenty Ignatowicz zaprezentuje 
wam kilkanaście melodii z regionu Karpat na unikatowych instrumentach ludowych takich jak: rogi pasterskie, trombity, fujarki pasterskie, multanki, 
heligonki, gęśle, dudy żywieckie (tzw. koza). Waszym zadaniem będzie przypasowanie nazwy danego instrumentu do rysunku, który dostaniecie.  
 

     
Fot. Instrumenty ludowe. 

 
Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową zbójnicką pieczęć. 
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Zbój zadanie nr 7: 
 
Dla zapewnienia sobie opieki przyjaznych mocy, a czasem dla wzmocnienia skuteczności działania, zbójnicy 
odwoływali się do praktyk magicznych. Najpopularniejsze były te, które miały chronić przed schwytaniem. 
 
Zadanie: 
 
W umówionym miejscu spotkasz kurzącego fajkę zbójnika. Dowiedz się od niego i zanotuj, w jaki sposób 
czarowano kierpce, by zapewnić ich właścicielowi bezpieczną ucieczkę. 
                      Fot. Kierpce 
Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową zbójnicką pieczęć. 
 
Zbój zadanie nr 8: 
 
W czasie pobytu we wsi zbójnicy jedli to, co wszyscy jej mieszkańcy. Gdy zaś zachodziła  potrzeba ukrywania się, musieli poprzestać na tym,  
co przechowywali w rozmaitych kryjówkach. Podstawą jadłospisu było wówczas to, co udało się zdobyć podczas rabunku. Mieli jednak swoje 
ulubione smakołyki.  
 

    
Fot. Smakołyki zbójnickie. 

 
Zadanie: 
 
Posłuchajcie prawdziwego zbójnika, który opowie wam jakie potrawy w dawnych czasach były ulubionymi przez zbójników. Zastanówcie się co to 
jest:  bundz (bunc), redykołka (redykawka), bryndza podhalańska, żentyca (żyntyca, żętyca), oscypek (oszczypek), szafran, 
jagnięcina, placek zbójnicki. Postarajcie się o nich trochę opowiedzieć.  
 
W umówionym miejscu zgromadzono worki ze zbożem przeznaczonym do zamkowego spichlerza. Strzeże ich czujny Rządca. Spróbuj uśpić jego 
czujność i zdobyć jeden z worków. Zachowaj go – potwierdzi to wykonanie zadania! Zadanie nie jest łatwe! Może warto nawiązać współpracę z 
innymi kandydatami na zbójników? 
 
Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową zbójnicką pieczęć. 
 
Zbój zadanie nr 9: 
 
Góry, lasy i rzeki były dla zbójnika domem i naturalnym przestrzenią działania. Dzikie ostępy i zdradliwe nurty mogły być sprzymierzeńcem lub też 
okazać się zdradliwą pułapką, dlatego każdy zbójnik starał się żyć w zgodzie z naturą i jak najlepiej poznać jej sekrety. Z różnych gatunków drzew 
zbójnicy i górale wykonywali różne przedmioty. 
 

 Fot. Jacenty gra na liściu. 
 
Dowiecie się od gawędziarza i przyrodnika Jacentego Ignatowicza jakie drzewa ukochali sobie zbójnicy, rozwój jakiego gatunku liści na konkretnym 
drzewie uznawany był za rozpoczęcie sezonu na zbójowanie (wiosna, zbójnicki zegar) oraz o jakich drzewach do dnia dzisiejszego śpiewa sie 
piosenki. Zobaczycie też na własne oczy, że na wszystkich listkach można zagrać! Waszym zadaniem będzie dopasowanie liści z drzew takich jak: 
jawor, buk, świerk, jodła, cis / opisanie ich w kilku zdaniach do danego przedmiotu (ciupagi, trombity, palice, łuki, różne przedmioty gospodarstwa 
domowego). 

      
Fot. Liście i igły drzew ulubionych przez zbójników.  

 
Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową zbójnicką pieczęć. 
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Zbój zadanie nr 10: 
 
Zbójnicy uwielbiali zabawę, tańce i swawole. Z wszelkiego rodzaju źródeł, a szczególnie z folkloru słownego wynika, że zbójnicy poza swoją główną 
działalnością prawie cały pozostały czas spędzali na zabawach, głównie na ucztowaniu i tańczeniu. Bawili się albo we własnym ścisłym gronie, albo 
w towarzystwie osób trzecich. Osobami współuczestniczącymi w zbójnickich zabawach byli najczęściej ludzie w jakiś sposób z nimi związani, a więc - 
znajomi pasterze i góralki. Czasem w zabawach zbójników uczestniczyli całkiem obcy ludzie, a to w wypadku, gdy kompania przychodziła do 
karczmy czy na wesele. 
 
Zadanie 

 
Waszym zadaniem będzie nauczenie się piosenki, którą zaśpiewacie razem z kapelą góralską Karpackie Zbóje. Nasza kapela oceni, która drużyna 
lepiej wykonała śpiewająco to zadanie! Hej! 
 
Będzie to piosenka: 

 
Sarna 

 
Hej przez zywiecki pola leci sarna  
Hej nóskami przebiero boby zarła  

Jo by tes tak przebierała kiebyk taki nóski miała  
Hej jak ta sarna jak ta sarna  

 
Hej przez zywiecki pola leci zając  

Hej wesoło łogonkiem pomyrdając  
Jo by tes tak pomyrdała kiebyk taki łogon miała  

Hej jak tyn zając jak tyn zając  
 

Hej z kamienia na kamień skace sarna  
Hej dumno swej urody łeb zadarła  

Jo by tes tak zadzierała kiebyk tom urode miała  
Hej jak ta sarna jak ta sarna  

 
Jescek nie widzioł takigo lynia  
Jak ta Maryna co mo być moja  
Piknygo rodu drobnygo chodu  

Robić się jij nie kce zdechnie łod głodu  
 

Hej patrzcie na nos wszyscy patrzcie wszyscy  
Hej my do tańcowania jako piscy  

Muzykańci piknie grajom nóski nase łoglondajom  
Hej pódźcie tańcyć podźcie wszyscy 

 
Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową zbójnicką pieczęć. 
 

FINAŁ ZBÓJNICKIEGO QUESTU 
 

Wykonaliście wszystkie zadania? Wróćcie do punktu startu. Jeżeli wykonaliście je prawidłowo, otrzymacie pieczęć uprawniającą do udziału w finale  
i do uzyskania współrzędnych na GPS, gdzie zakopany jest zbójnicki skarb. Waszym zadaniem jest go odnaleźć. Warto – zawartość skrzyni jest 
wyjątkowo cenna Karpackie Zbóje zapraszają do zabawy!!!Hej! 
 

    
 
 
Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane 
koncepcje, pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 
poz. 83 stanowią własność autora. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, 
powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.  
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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. 

 

 

 
Rezerwacja zbójnickiego questingu 

 
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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