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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Stanowisko rzeźbiarza ludowego - mega atrakcja podczas firmowego eventu!
Dużą atrakcją może być zamówienie jednego z wielu zaprzyjaźnionych z naszą kapelą
góralską Karpackie Zbóje rzeźbiarzy. Jesteśmy w stanie w dowolnym miejscu
w Polsce i nie tylko zorganizować stanowisko rzeźbiarza ludowego na którym artysta rzeźbi
figurę ludową. Uczestnicy mogą podejść zapytać o szczegóły fachu a nawet
popróbować rzeźbienia w drewnie. Przy okazji można będzie kupić liczne dzieła naszych
zaprzyjaźnionych rzeźbiarzy, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem rzeźbią świątki,
zbójników, płaskorzeźby z wizerunkami świętych itp. Wszyscy nasi przyjaciele rzeźbiarze doskonale
orientują się w motywach ludowych, co sprawia że rzeźby które mogą Państwo kupić podczas takiej imprezy
będą w 100% oryginalne i unikatowe. Najczęściej rzeźby wykonywane są w drzewie lipowym, bo to jest
najlepszy materiał do rzeźbienia.
Specjalnie dla Państwa możemy zorganizować tematyczny plener rzeźbiarki i wyrzeźbić przykładowo
2, 5 metrowego zbójnika, który ozdobi wasz ogród przy domu czy firmie. Możemy specjalnie dla Was
wyrzeźbić coś ciekawego wyłącznie za pomocą piły spalinowej.

Możemy podczas imprezy wykonać figury przedstawiające reklamę obiektu, wykonujemy pamiątki
okolicznościowe na specjalne okazje, jak również na zamówienie sklepów pamiątkowych. Bierzemy udział
w różnego rodzaju wystawach na terenie całego regionu np. na Tygodniu Kultury Beskidzkiej
odbywającym się co roku na przełomie lipca i sierpnia w Beskidach.
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 rzeźbiarza ludowego
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
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