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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Oferta zimowych zwyrtek z Karpackimi Zbójami i góralami.
Ciymnom nockom se chodzali,
Chłopcy w duzyk Tatrak zbójowali,
W turniak dokoła przy watrze,
W skolistej jaskini siodowali.

Zima na całego, a Karpackie Zbóje grasują pełną parą!

"Piyknie śniegu napadało i poturlać sie czas" - wariant śnieżny na całego że hej!
Oferta zimowej imprezy integracyjnej dla korporacji / firm jest idealnym rozwiązaniem aby wyłonić liderów z grupy, dobrze się bawić
i odstresować! Po przybyciu zacnych Gości na teren przy wyciągu narciarskim nastąpi Góralsko Witacka za pomocą zbójeckich metod, czyli ciupagą,
wystrzałem z pistolca, ukłonem iście po zbójnicku, góralską palinką i zbójecką serdecznością przy dźwiękach muzyki! Hej! Zapewniamy profesjonalne
nagłośnienie imprezy! Po przywitaniu zaserwujemy Wom nieco zbójeckich smakołyków, gdyż nasza firma świadczy również usługi cateringowe
www.goralskicatering.pl

Fot. Śnieżne zwartki z Karpackimi Zbójami.

Ondrasz, miły Ondrasz,
teraz sobie rozważ,
którą to cesteczką,
do domu spieszyć masz
Abyście nie byli głodni zaserwujemy Wom małe co nieco:
Zbójecki catering:
1.Grillowane cycki Maryny + sos czosnkowy + sałatka zbójecka + pieczywo + dodatki;
2.Herbata góralska i zwykła do wyboru / winko grzane;

Podczas imprezy cały czas pali się zbójecka watra, a do zbój konkurencji na śniegu przygrywa kapela góralska Karpackie Zbóje.
 Możliwość pieczenia kiełbasek i przepijanie zbójecką gorzałką;
 Chleb ze smalcem + ogórek kiszony;
 Gorąca herbata cały czas;

Co by się Won smutno nie zarło
Harnaś cosi Wam opowie, kapela zagro, baby zaśpiewaj,
Jak już siłę mocie i pełne bebechy
pasuje porusać życie dla uciechy.
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GÓRALSKIE KONKURENCJE NA ŚNIEGU Z KARPACKIMI ZBÓJAMI:
1.

Zbój - konkurencje zjazdowe







Na worku z sianem;
Na dupolocie;
Na dentce od traktora;
Zjazd grupowy na byle cym;
Na zbójniku.

2.

Zbójecki biathlon z bieganiem i strzelaniem z wiatrówek do celu

Ondraszku, Ondraszku,
My som twoje dzieci,
Ka ciebie nie stanie,
Beskid się rozleci.

3.

Konkurs na największego bałwana (z grupy)



Kto w bałwana dzidą trafi?

4.

Bitwa śnieżna iście po zbójnicku






Budowa śnieżnych fortec dla każdej drużyny;
Przydział zbójników i góralskich bab dla wsparcia;
Bitwa na śnieżki;
Turlanie bab we śniegu;

5.

„Gdy widze kwaśnice to kwice”:



Zbójecki catering: Kwaśnica góralska na świńskim ryju + moskol z masłem czosnkowym

Frydek nie ma żadnej nędze,
Dostawa z gór pstrągów, brendze,
Ondraszek tam stąd pochodził,
Który na zbój z braty chodził.
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6.
Na końcu imprezy harnaś wyłoni zwycięską drużynę, nastąpi pasowanie na zbójnika i góralkę, wręczy zbójeckie glejty
bezpieczeństwa czyli dyplomy pamiątkowe z imprezy oraz gadżety góralskie.
Skład zespołu:
1.
2.
3.
4.

Harnaś – zbój nad zbóje;
Zbójnicy (4 – 10 osób).
2 Pary taneczne (4 osoby).
Kapela góralska (4/5 osób).

Fot. Śnieżne zwartki z Karpackimi Zbójami.
Czas trwania imprezy: 2,5 h / 3 h czas do ustalenia (w zależności od temperatury powietrza).
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!
Rezerwacja zimowych zwartek z Karpackimi Zbójami
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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