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

imprezy integracyjnej: „Akademia filmowa” – kręcimy 
nowe odcinki Janosika!!! 

 
              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, aktorzy) jak również muzykanci i gawędziarze. 

 
Karpackie Zbóje zapraszają Państwa do niezwykłego 
świata filmowego. Poczujmy się choć na chwile znaną 
gwiazdą Hollywood czy reżyserem super produkcji. 
Dzięki nam możecie poznać technikę kinową oraz sami 
stworzyć swój niepowtarzalny scenariusz i nakręcić 
własny film (zalecamy góralski, zbójnicki). 
 
Realizacja filmów odbywać się będzie w grupach 
10 – 12 osobowych pod okiem profesjonalistów 
TVP. 
 
Imprezy integracyjne, pikniki firmowe, spotkania biznesowe czy angażujące pracowników gry fabularne to nie tylko nauka i rozrywka. To także (jeśli nie 
przede wszystkim) wielkie emocje, które warto byłoby utrwalić na kadrach taśmy filmowej. Dlatego też, proponujemy Państwu udział w Warsztatach 
filmowych, których zwieńczeniem jest wspólne tworzenie miniatury fabularnej z uczestnikami eventu w roli głównej! Naszym tematem przewodnik 
będą górale i zbójnicy! Nakręcimy wspólnie nowe odcinki Janosika! Hej! Dostaniecie od nas prawdziwe rekwizyty – mundury 
zbójnickie, kłobuki góralskie, pistolce, ciupagi, pasy zbójeckie, palice, dyby i inne sprzęty góralskie przeniesione z izby regionalnej 
Jacentego Ignatowicza z Żywca.  
 

     
Fot. Kadry z filmu Janosik.  

 
Czas przeznaczony na realizację filmu dostosowany jest do potrzeb Klienta i waha się w przedziale od 3 do 8-9 godzin. Pracujemy 
równolegle na kilku planach filmowych, angażując w proces tworzenia 10 - 12 osobowe grupy. Wszystko dzieje się według wytycznych wcześniej 
przygotowanego scenariusza, będącego pastiszem znanych gatunków filmowych: komedii, horrorów, thrillerów, oper mydlanych, melodramatów czy 
hitów kina akcji. 

 

     
Fot. Warsztaty filmowe. 
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Na specjalne życzenie, przygotowujemy też scenariusze indywidualne – dostosowane do konkretnych 
potrzeb i oczekiwań Klienta, a nawiązujące treścią do (na przykład) wartości korporacyjnych firmy. 
 
Całość realizacji utrwalana jest też przez naszych pracowników, którzy – na podstawie wydarzeń z planu zdjęciowego 
– przygotowują pamiątkowy film dokumentalny. Dodatkowo, uczestnicy eventu mogą współpracować z 
profesjonalnymi reżyserami, operatorami, dźwiękowcami i bardzo kreatywnymi charakteryzatorami i kostiumologami. 
 
Owoce pracy można na gorąco podglądać podczas pracy na planie, po zakończeniu zdjęć w „Klubie 
filmowym” lub w trakcie imprezy towarzyszącej – utrzymanej w konwencji „Gali Oscarowej”.  
 
Końcowy efekt zabawy, w postaci zdjęć fotograficznych, reportażu i finalnie zmontowanego filmu – uczestnicy 
otrzymują w ciągu kilku dni od zakończenia eventu.  
 
Wszystkim uczestnikom warsztatu służymy fachowym instruktażem oraz wszechstronną pomocą na planie filmowym. 
Do dyspozycji aktorów oddajemy kamery, statywy, światła, fotele reżyserskie, klapsy, stroje oraz wiele rekwizytów wprowadzających w świat filmu. 
 
Warto przy tym pamiętać, że nasze Warsztaty filmowe to nie tylko przygoda z samym filmem, ale i możliwość poznania i sprawdzenia się uczestników w 
niekonwencjonalnych okolicznościach. 
 
 
 

 
Przykładowy program eventu: 
 
1. przyjazd na miejsce realizacji imprezy 
 
2. godz. 9.30 rozpoczęcie, omówienie etapów produkcji filmowej, scenariusz, scenopis, produkcja, technika i sztuka operatorska (przydatna też dla 
fotografujących) 
 
3. Wybór tematyki filmu, np.: 
- jak widzimy siebie w naszej firmie 
- polskie hity filmowe 
- kręcimy gatunek filmowy (komedia, dramat, sensacja, itp.) 
- wakacje po polsku 
 
4. samodzielne zabawy z kamerą, wybór kostiumów, charakteryzacja i „Kręcimy Film” 
 
5. ok. godz. 15.00 obiad wg. ustaleń 
 
6. ok. godz. 20.00 uroczysta kolacja, połączona z Galą „Oskarową” (przegląd filmów) 
 
Wybór: 
 
- najlepszy aktor 
- najlepsza aktorka 
- najlepszy film 
 
7. wspólna zabawa 
 
Czas po obiedzie potrzebny jest do profesjonalnego montażu filmu (przez fachowców). Możemy wykorzystać go na inne atrakcje, wg. 
życzenia klientów. Cena uzależniona jest od ilości uczestników, wykorzystanego sprzętu, kostiumów i innych pomocnych rekwizytów 
filmowych. 
 
CENA: 
  
Do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 Terminu i miejsca imprezy 
 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. 
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Rezerwacja warsztatów filmowych 

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 
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