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

eXtremalnego weekendu góralskiego na Podhalu!  
 

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, kucharze, aktorzy) jak również muzykanci  
i gawędziarze. 

 
 

Rozwinięte liście, 
Dla zbójników szczęście, 

Niech dobrze zbijają 
I chudobnym dają. 

 
 
 
EKSKLUZYWNY I EXTREMALNY PEŁEN EMOCJI ZBÓJNICKI WEEKEND NA PODHALU 
 
I DZIEŃ (czwartek) 
 
1. Przyjazd grupy w godzinach popołudniowych z dowolnego miasta w Polsce do luksusowego hotelu w Zakopanem / Bukowinie Tatrzańskiej / Białce 
Tatrzańskiej 
 
2. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych z łazienkami, TV satelitarną, telefonem, mini-barem, sejfem, w łazienkach podgrzewana podłoga, 
suszarka, podgrzewacz do ręczników. 

  
3. Obiadokolacja regionalna w hotelu (menu do ustalenia). Po posiłku czas wolny na spacer po okolicy lub możliwość korzystania z dodatkowo 
płatnych atrakcji hotelowych. W hotelu znajduje się między innymi: 
 
Centrum rekreacji: 
 

 basen z atrakcjami wodnymi, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia wodna, jaccuzi 
 centrum odnowy biologicznej: sauna fińska, sauna turecka, podczerwień, hydromasaż, masaże ręczne. 
 sport Centre: siłownia, gym, squash, kręgielnia, bilard. 
 beauty salon: fryzjer, kosmetyczka, solarium 
 gastronomia: dwie restauracje, snack-bar z tarasem widokowym, kawiarnia, lobby bar. 

 

 
II DZIEŃ (piątek) 
 
1. Śniadanie w formie bufetu w hotelu 
2. Po śniadaniu "Janosikowa próba" - gra terenowa z niespodziankami.  
 
PLENEROWA GRA INTEGRACYJNO- TEAM BUILDINGOWA (z reguły odbywa się w okolicach wlotu do Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej  
(w odległości kilku lub kilkunastu km od hotelu), lub w rezerwacie na Przełomie Białki (obok Białki Tatrzańskiej w odległości 20 km od centrum 
Zakopanego). 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. 
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Po przywiezieniu na miejsce imprezy uczestnicy gry zostają podzieleni na zespoły tworzące bandy kandydatów na zbójników. Wybierają swojego 
Harnasia i z mapą ruszają na Zbójnicki Szlak, aby odbyć "Janosikową próbę". Aby każdy z członków bandy mógł zostać zbójnikiem, cały odział 
powinien przejść wyznaczoną trasę "Janosikowej próby", zdobyć na punktach gry "Janosikowe sprawności", wykazać się jednością bandy, zespołowym 
działaniem, góralską zaradnością. 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, lonża, 

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.  
 "Próba bacioka" - 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 tj. ubrać baciki 

 ekstremalny zjazd - tzw. tyrolka - 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. 

 "Tatrzański Indiana Jones" - kandydaci na zbójników muszą przedostać się na drugą stronę przepaści - jedyną drogą jest 
skonstruowany z lin i drewna, trzęsący się most (patrz film Indiana Jones) Grupa za pomocą uprzęży wspinaczkowych przeprawia 
się na drugą stronę przepaści 

 "Zbójniki - budorze" (budowanie sań) - zadaniem bandy jest konstruktywne myślenie - za pomocą rekwizytów (belki, liny) mają 
za zadanie skonstruowanie sań, którymi następnie muszą przetransportować rannego członka zespołu  

 "Zbójniki - weselniki" grupa próbuje przedostać się przez zaminowany teren; 
 "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 zaczarowanego 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. 

 
3. 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 tatrzańskich, 
ratowników TOPR, instruktorów PZN i PZA. 
4. W czasie imprezy zbójnicki posiłek (zbójnicki catering). 
5. Powrót do hotelu  
6. Wieczorem biesiada regionalna 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.  
7. Powrót do Hotelu (nocleg).  

 

 
III DZIEŃ (sobota) 
 
1.  Śniadanie w formie bufetu w hotelu 
2. Po śniadaniu wyjazd z przewodnikiem kolejką linową na Kasprowy Wierch, spacer szczytami. Powrót kolejką. 
3. Czas wolny możliwość korzystania z atrakcji hotelowych.  
4. Pod wieczór przejazd dorożkami na ognisko które odbędzie się na jednej z tatrzańskich polan przy kapeli góralskiej. Głównym daniem będzie 

pieczony baran lub prosię. 
 
UWAGA: MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA NAPADU ZBÓJNICKIEGO! 
 
Propozycja imprezy integracyjnej 
 
Na jadących bryczkami w stronę watry Gości, napadają czyhający już w lesie zbóje. Wyskakują oni zza drzew, a towarzyszą temu iście zbójnickie 
odgłosy, strzały, huki, w tle akompaniament zbójeckiej melodii. Goście porwani przez Zbójników zostają przyprowadzeni przed oblicze Harnasia, który 
już czeka na polanie. 
 
Przed Harnasiem okazuje się, że grupa już się zna z Harnasiem więc nie będą poddawani zbójeckim torturom, tylko będą rywalizować między sobą o 
miano cepra roku. Grupa zostanie podzielona na ok. 9 zespołów po 5 osób. Drużyny będą rywalizowały w Harnasiowych próbach o miano Cepra roku 
oraz o napój Harnasiowej Mocy. Ci którym uda się wygrać, czyli najlepiej wykonać sprawdziany i różne próby przygotowane przez Harnasia i jego 
kompanów, prócz zaszczytnego tytułu otrzymają specjalne glejty: 
 
 Panowie- Kapelusze góralskie , ciupagi, oraz zbyrcoki  
 Panie- Chustki góralskie, wołki na chłopów, oraz zbyrcoki  
 
A do tego napój Harnasiowej mocy oraz certyfikat cepra roku. 
 



3 | S t r o n a  

 

ZZBBÓÓJJNNIICCKKII  SSZZLLAAKK  LLEESSZZEEKK  MMŁŁOODDZZIIAANNOOWWSSKKII            NNAASSZZEE  MMAARRKKII 

UUll..  JJaannaa  IIIIII  SSoobbiieesskkiieeggoo  77,,  3344--330000  ŻŻYYWWIIEECC 

NNIIPP::  55553322330066334400            RREEGGOONN::  224400774455114455  

TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660099778899887799  

ee--mmaaiill::  marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl  
 
zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl 

Impreza przewidziana jest do 3 h w tym czasie goście będą mieli do dyspozycji lunch w postaci góralskiego jadła i popitki.  

 
Każda z drużyn dostanie kartę zadań do wykonania. Przy każdym zadaniu będzie znajdował się pomocnik Harnasia, który objaśni konkurencje. Pomocnicy Harnasia będą 

również oceniać grupy podczas konkurencji i przyznawać im punkty za ich wykonanie. Na koniec grupy będą musiały oddać Harnasiowi karty z uzyskanymi wynikami. 
 

Harnasiowe próby - konkurencje:  

 
 Skrzynecki czyli która drużyna wyżej wyjdzie po skrzynkach.  

 Gazdowski test-czyli próba na układanie kopy i robienie powrozu z siana.  
 Moja-Twoja, czyli każdy ciągnie w swoją stronę. 2 osoby z grupy mają za zadanie w jak najkrótszym czasie przeciąć drewniany klocek za pomocą 

specjalnej piły moja-twoja.  

 Rzut Drwala – konkurencja dla najsilniejszego przedstawiciela z drużyny, polega na rzucaniu drewnianym drągiem na odległość. 
 Góralski Quiz – czyli jak se grupa radzi z rozumieniem górali, trzeba będzie przetłumaczyć kilka zwrotów góralskich takich jak np: cucha, cerpok, cetyna, 

cepr. 
 Furman – drużyna ma za zadanie załadować powóz kamieniami a następnie przejechać tor przeszkód tak żeby żaden z kamieni nie wypadł. Konkurencja 

jest uznana za zakończoną jak drużyna dojedzie do mety ze wszystkimi kamieniami a następnie je rozładuje.  
 Strzelanie z procy do celu – każdy zawodnik z drużyny ma do dyspozycji dwa strzały do celu, w postaci balonów. Za każdy udany strzał przyznawane są 

punkty dla drużyny.  

 Flisak – grupa ma za zadanie zbudowanie Tratwy Flisackiej z przygotowanych elementów, a następnie cała drużyna musi pokonać wyznaczony odcinek 
na zbudowanej przez siebie tratwie.  

 Zbójecki Dart – czyli rzut siekierą do celu. Grupa wybiera przedstawiciela drużyny, który będzie miał za zadanie trafić siekierką w wyznaczony cel.  
 Małysz – drużyna 5 osób ma zakładane specjalną jedną parę nart w których ma pokonać - zbójecko narta (próba grupowa przy użyciu jednej narty  

a wcale nie na śniegu), konkurencja grupowa z użyciem napoju Harnasiowej mocy. Dwie drużyny po 4 osoby rywalizować będą w piciu gorzołki. 

wyznaczony dystans na czas. W czasie trwania zabawy będzie przygrywała góralska kapela.  

 
WAŻNE INFORMACJE: 
 

 W razie remisu wśród drużyn konkurencja na dogrywkę przeciąganie liny.  
 Przewidziany czas trwania zabawy to 3-4h  
 W zabawie biorą udział: Harnaś (prowadzący), zbóje, góralki - + kapela góralska. 

 Podczas zbójnickiej imprezy integracyjnej trzeba obowiązkowo wykupić grupowe ubezpieczenie) 

 

 
IV DZIEŃ (niedziela) 
 

1. Śniadanie w hotelu.  
2. Po posiłku wyjazd kolejką z przewodnikiem tatrzańskim na Gubałówkę. Spacer po szczycie. Zejście ze szczytu pieszo lub zjazd kolejką.  

3. Powrót do hotelu.  
4. Obiad w hotelu (menu do ustalenia).  
5. Wykwaterowanie Gości.  

6. Wyjazd grupy do dowolnego miasta w Polsce. 

 
CENA: 
 

Do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 

 Terminu i miejsca imprezy; 

 Miejsca zakwaterowania; 

 ilości osób biorących udział w imprezie; 
 wybranego menu i napitków; 

 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. 

Rezerwacja eXtremalnego weekendu na Podhalu 

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 

mailto:marketing@zbojnickie.pl

