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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką  Karpackie Zbóje! 

 
 

Oferta pleneru rzeźbiarskiego na twojej imprezie – wyrzeźbimy wielkie rzeźby 

zbójników, świątków i górali! 
 
Karpackie Zbóje przyjadą w dowolne miejsce w Polsce, aby wyrzeźbić właśnie na twojej imprezie rzeźbę 2, 5 – 3 metrowego 
zbójnika lub górala. Taka rzeźba może zostać już na stałe przy twojej firmie lub w innym wskazanym miejscu! Chcesz aby 
właśnie w twoim ogrodzie przy firmie stanął wielki zbójnik lub góral? Nie ma żadnego problemu! Przywieziemy na platformie 
wielki pień drewna (topola, lipa) i wyrzeźbimy na twoich oczach przez kilka godzin postać wielkiego zbója! Hej! Dysponujemy 
własnym transportem, platformą, na której jesteśmy w stanie przewieźć wielki pień drzewa oraz kilkoma wykwalifikowanymi 

rzeźbiarzami, którzy w profesjonalny sposób wyrzeźbią piłami mechanicznymi i dłutami wielkogabarytowe postaci górali i zbójników. Taka rzeźba może 
już na stałe zostać tam gdzie zechcesz! Będzie to idealna pamiątka po imprezie integracyjnej lub z okazji urodzin czy imienin! Bardziej oryginalnego 
prezentu nie można sobie chyba zażyczyć! 

 

      
Fot. Zbójnicki plener rzeźbiarski z Karpackimi Zbójami. 

 

Podczas wykonywania rzeźb w plenerze uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami rzeźbienia oraz przyglądać się jak robią to 
zaproszeni do przedsięwzięcia twórcy ludowi. Można będzie równię przysłuchać się bajaniom, opowieściom i legendom o zbójnikach 
karpackich.  
 

      
Fot. Zbójnicki plener rzeźbiarski z Karpackimi Zbójami. 

 
Cena imprezy - do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 terminu i miejsca imprezy; 
 ilości osób biorących udział w imprezie; 
 czasu trwania imprezy; 
 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. 
 
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! 
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Rezerwacja zbójnickiego pleneru rzeźbiarskiego 
 
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. 01.728.629 
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