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

 
 

Warsztaty ceramiczne w Beskidach (Szczyrk) 
 
Karpackie Zbóje polecają podczas pobytu w Beskidach grupom zorganizowanym 
zarezerwowanie niesamowitej atrakcji w postaci warsztatów ceramicznych w Szczyrku. Panie 
ulepią swoje własne pierwsze miseczki, panowie wykonają własny niepowtarzalny kawowy kubek. 
Sami stworzycie małe dzieła sztuki, takie jak na zdjęciach w naszej galerii. My to wszystko wypalimy w 
piecach i prześlemy Wam do firmy.  
 

Warsztaty ceramiczne są niezwykle cenioną formą spędzania czasu wolnego. Pozwalają 
oderwać się od codzienności, zrelaksować się i sprawdzić swój twórczy potencjał. Z myślą o wszystkich 
tych, którzy poszukują sposobów na ciekawe spędzanie czasu wolnego, nowych wyzwań i 
pragnących rozwijać się w sposób twórczy, przygotowaliśmy program warsztatów ceramicznych 
dopasowanych do Państwa możliwości czasowych oraz oczekiwań. Przy pomocy czterech żywiołów: 
wody, ognia, powietrza i ziemi stworzą Państwo swoje własne, unikatowe naczynia kamionkowe. 
 
Nasi instruktorzy krok po kroku wprowadzą Państwa w niezwykły świat ceramiki, nauczą 
pracy z gliną, zapoznają z kolejnymi etapami produkcji i omówią podstawowe zasady 
zdobienia. Reszta zależy od Państwa – od Państwa zaangażowania i wyobraźni! 
 

Gwarantujemy twórczą atmosferę, doskonałą zabawę i wreszcie szansę na rozwinięcie swoich 
plastycznych umiejętności. Z nami ręcznie uformujecie naczynia, donice oraz różne elementy 
dekoracyjne. 
 
Każde naczynie, które powstanie podczas warsztatów zostanie wypalone i – na Państwa życzenie  
– przesłane pod wskazany adres (wysyłka wytworzonych prac po uzgodnieniu z organizatorem).  
To znakomity sposób, by sprawić najbliższym niezwykłą niespodziankę! 
 
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 
 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga 

wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Sienkiewicza 40A, 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. Sienkiewicza 40A 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 

REGON: 240 745 145 

 

KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 

Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

 

Dołącz do Karpackich Zbójów! 

 

Zapraszamy do zabawy! 
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