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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z brygadą Karpackie Zbóje podczas eventu firmowego –
harnasiowa próba! NOWOŚĆ!
Jeśli wydaje Ci się, że Beskidy, Podhale czy Pieniny to idealne miejsce na konferencje w górach czy szkolenia w górach
to masz w 100% rację. Te regiony mogą poszczycić się organizacją prestiżowych spotkań biznesowych, na bardzo wysokim poziomie.
Zaliczyć do nich możemy forum ekonomiczne, forum regionów oraz liczne konferencje, szkolenia czy sympozja naukowe.
Z błędu należy jednak wyprowadzić wszystkich tych, którzy myślą, że jest to jedyna oferta skierowana do firm i przedsiębiorstw działających
w tym regionie. Bo region ten to nie tylko konferencje w górach czy szkolenia w górach. To także (a może przede wszystkim) eventy
w górach! To region, który stwarza fantastyczne warunki do organizacji wszelkiego rodzaju imprez firmowych takich jak firmowe imprezy
jubileuszowe czy firmowe imprezy integracyjne w górach.

Pierwsza propozycja skierowana jest do firm, które chcą w wyjątkowy sposób uczcić kolejny rok swojej działalności, kolejny rok sukcesów swoich
oraz swoich pracowników. Ostatnia propozycja skierowana jest dla firm, które pragną mieć nie tylko profesjonalny i wykwalifikowany personel
pracowniczy, ale także świetnie zintegrowaną grupę ludzi, których połączy wspólny zamiar, czyli zespołowe dążenie do rozwoju firmy i osiągnięcia
przez nią sukcesu! Aby osiągnąć ten cel firmy są w stanie ponieść ogromne nakłady na organizację różnego rodzaju eventów.
Ich organizację powierzają najlepszym. Najlepszym czyli tym, którzy będą potrafili stworzyć projekt imprezy dostosowanej do wymagań przez nich
stawianych oraz założeń, które chcą osiągnąć poprzez organizację eventu. Uważamy się za jedną z najlepszych firm w regionie pod względem
organizacji góralskich i zbójnickich eventów.
Jesteśmy w stanie zaplanować i przeprowadzić szaloną i niezapomnianą imprezę integracyjną, która na długo pozostanie w pamięci uczestników,
budując pozytywnym wizerunek firmy w ich oczach. Jeśli planujesz eventy w górach, zorganizuj ją z nami!
HARNASIOWA PRÓBA - GRA TERENOWA Z NIESPODZIANKAMI + DIABELSKA BIESIADA REGIONALNEJ W KARCZMIE
PLENEROWA GRA INTEGRACYJNO- TEAM BUILDINGOWA
Życie zbójnika pełne jest niebezpieczeństw, ale i uroków. Temperament góralski, 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. Zbójnicy cieszący się uznaniem ludu góralskiego uosabiają: siłę, zręczność, przebiegłość, spryt, wykształcenie, mądrość,
strojność, urodziwość, wspaniałomyślność oraz pobożność. Zbójnicy zabierają bogatym a dają ubogim, wstawiają się za ludźmi pokrzywdzonymi i
rekompensują im wyrządzone zło, poskramiają gnębicieli ludzi biednych i słabych. 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
zależało powodzenie akcji i bezpieczeństwo całej bandy.

Impreza przeznaczona dla grupy od 10 do 200 osób. Czas trwania od 2 godzin do 6 godzin w zależności od ilości osób i wolnego do
zagospodarowania czasu. Po przywiezieniu na miejsce imprezy uczestnicy zostają podzieleni na zespoły tworzące bandy kandydatów na
zbójników. Każdy zespól wybiera swojego Harnasia i z mapą wyruszają na Zbójnicki Szlak, aby odbyć harnasiowe próby. Aby każdy z członków
bandy mógł zostać zbójnikiem, powinien przejść wyznaczoną trasę "harnasiowej próby", zdobyć unikatowe sprawności zbójeckie, wykazać się
jednością bandy, zespołowym działaniem, góralską zaradnością.
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Każdy z zespołów zostaje wyposażony w mapę terenu zbójowania z oznaczonymi punktami kontrolnymi. Zadaniem każdego z zespołów jest
zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych. Każda zbójecka banda zalicza następujące punkty:
Zbójnicki tor przeszkód - cała banda zostaje wyposażona w profesjonalny sprzęt oraz wszystkie zabezpieczenia (uprzęże wspinaczkowe,
karabinki) i przechodzi tor przeszkód składający się między innymi:

 Pajęczej sieci - siatka rozłożona między drzewami którą zbójnik wspina się do góry
 Zbójnickiego mostu - na wysokości ponad 4 metry zawieszone są równolegle dwie długie liny. Na rozciągniętej dolnej linie należy
przejść pewien odcinek utrzymując równowagę przy pomocy liny wiszącej ponad nią.

 Łoże harnasia - część zespołu za pomocą specjalnie przygotowanego systemu lin podciąga na linie do góry jednego z uczestników






i trzyma go w powietrzu, w tym czasie druga część zespołu przesuwa reprezentanta liną w poziomie, następnie opuszczają go bardzo
powoli, tak aby trafić w wyznaczony punkt
Ekstremalny zjazd - tzw. tyrolka po zbóju - kandydat na zbójnika wyposażony w kask i uprząż, pod okiem instruktora wykonuje
ekstremalny zjazd na zawieszonej poziomo linie (pod kątem ok. 90 stopni) z 20 metrowej skały, przez potok.
Góralski Winnetou - kandydaci na zbójników muszą przedostać się na drugą stronę przepaści - jedyną drogą jest skonstruowany z lin
i drewna, trzęsący się most (patrz film Winnetou). Grupa za pomocą uprzęży wspinaczkowych przeprawia się na drugą stronę przepaści
Zbójnickie sanie - zadaniem bandy jest konstruktywne myślenie - za pomocą rekwizytów (belki, liny) mają za zadanie skonstruowanie
sań, którymi następnie muszą przetransportować rannego członka zespołu;
Zbójeckie pole minowe - grupa wybiera reprezentanta, który ma przejść pole minowe. Jest to obszar, w którym zbójnik porusza się
z zawiązanymi oczami po wytyczonej trasie, tak aby nie poruszyć magicznego dzwoneczka, który może go spalić. Zbójnik ma pełne
zaufanie do grupy gdyż, to ona kierując go głosem umożliwia mu przejście próby
Inne: układanie siana, toczenie beczki, grupowa jazda na nartach gigantach, magiczny trójkąt, rzeka kwasu, rżnięcie pnia, strzelania
z łuku, łowienie rybek i wiele innych.

Po zaliczeniu wszystkich punktów /konkurencji wszyscy uczestnicy zabawy spotykają się w umówionym miejscu, odbywa się podsumowanie
zabawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom. Imprezy obsługiwane są przez profesjonalnych instruktorów z grona przewodników
górskich, ratowników GOPR, instruktorów PZN i PZA.
W CZASIE IMPREZY ZBÓJNICKI POSIŁEK (ZBÓJNICKI CATERING www.goralskicatering.pl).
Po imprezie proponujemy biesiadę regionalną w karczmie w iście góralskim smaku. W czasie biesiady "Diabelski pokaz”. W
czasie zabawy nagle w karczmie gasną wszystkie światła, milknie muzyka grana na żywo przez zespół góralski. W miejsce
kapeli pojawia się głośna muzyka mechaniczna (odgłosy bijących dzwonów, stukanie, trzeszczące i skrzypiące otwieranie
drzwi, wchodzenie po schodach i rytmiczna "diabelska muzyka"), jednocześnie przed karczmą wybuchają fajerwerki i do
karczmy w asyście swoich pomocników wchodzi Diabeł z mieczem i pochodniami. Pomocnicy czarta niosą prosiaki i barany
z dodatkami. Diabeł wymachuje płonącym mieczem i zapala korytka z pieczonymi prosiakami i baranami, jednym ruchem
odcina szyje od szampana i zaprasza wszystkich na Czarcią Ucztę - sam dzieli mięso i nakłada gościom zapraszając do
spróbowania czarcich specjalności.
Powrót do Hotelu (nocleg).
Za udział w zbójeckich zabawach integracyjnych są przewidziane zbójnickie gadżety, nagrody w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty
zbójnickie oraz zbójnicki dukat – na szczęście! Na specjalne życzenie możliwość zrobienia „zbójnickich glejtów pamiątkowych” dla uhonorowania
najważniejszych postaci imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań.

Kozdy z Wos jak zbójnik będzie sie musioł wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom fizycnom i łodwagom. Tak zeby ze
swoim łupem, plecokiem pełnym wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie! Hej!
Rezerwacja harnasiowej próby
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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