
Program 
dzień 1
13.00 – przyjazd gości , lunch w Leśniczówce u Zięby
14.30 –  wyjście w góry z przewodnikiem
17.30 – przejazd do Hotelu Belveder , akomodacja

19.00 - biesiada góralska w Karczmie „Czarci Jar”. Atrakcja 
wieczoru – Góralskie Śpasy i  kapela góralska.

„Góralskie Śpasy”

Proponowana  przez  nas  impreza,  to  doskonała  zabawa  w 
karczmie, przy żartach i konkursach góralskich podczas 

ZAKOPANE 
| TEAMBUILDING | NARTY | SPA | 

Cena 

W zależności od terminu 
szkolenia , ilości uczestników 
oraz zakresu proponowanych 
atrakcji ceny mogą 
kształtować się różnie. 

Cena zawiera 

 
3 noclegi w hotelu**** wraz 
ze śniadaniami 

5 posiłków (lunch w 
leśniczówce u Zięby, biesiada 
góralska w karczmie „Czarci 
Jar”, obiad, kolacja w 
karczmie góralskiej, 
obiadokolacja w hotelu) 

wyjście w góry z 
przewodnikiem 

gra integracyjna „Na ratunek” 

Centrum SPA w hotelu 
Belweder 

góralskie śpasy 

jazda na na nartach  

taksę klimatyczną 

ubezpieczenie KL,NNW 



kolacji. Górale dostają się na zabawę „Panów” i rozpoczynają się góralskie śpasy czyli żarty.

Do poszczególnych konkurencji „proszeni są  po góralsku” goście, którzy muszą  wykazać  się 
zbójnicką zaradnością.

Przykładowe konkurencje:

  - rozpoznawanie  serów owczych   -należy  po smaku i  zapachu z  zawiązanymi   oczami, 
rozpoznać podstawione sery t.j oscypek, bunc, bryndze. 
- wybranie właściwej herbaty góralskiej -należy po smaku i zapachu z zawiązanymi  oczami, 
rozpoznać podstawione herbaty t.j „góralska herbata” ze spirytusem, herbata z rumem itd. 
- przyodziewek góralski” - z otrzymanych elementów stroju góralskiego, należy ubrać górala i 
góralkę, oczywiście wytypowanych z drużyny. 
-  „siłowanie”  -  zadaniem  wytypowanych  uczestników  zabawy,  jest  na  wyciągniętych  i 
wyprostowanych przed siebie rękach, utrzymać ciężar wiaderka z podkowami.

- „cięcie drzewa” /zadaniem wytypowanych dwóch uczestników, jest jak w najkrótszym czasie 
przecięcie kłody drewna ręczną piłą/ 
-  „taniec  zbójnicki”  -  uczestnicy  konkurencji  po  krótkim instruktarzu,  muszą  wykazać  się 
umiejętnościami tanecznymi i zaprezentować się w „zbóju” z ciupagą  w ręku i kapeluszem na 
głowie.

Całość Góralskich śpasów trwa około 2 godzin, kiedy to podczas kolacji,  zbójnicy wchodzą ze 
swoimi konkurencjami dopasowując się czasowo do przerw miedzy posiłkami

dzień 2
 9.00 – śniadanie

10.00 – gra integracyja – „ Na ratunek“ 
  Zwykła górska wycieczka zawsze może przeobrazić się w akcje ratunkową. Określa to specyfika 
terenu i wszelakie niebezpieczeństwa gór, które towarzyszą nam na każdej wyprawie. Dlatego należy 
być zawsze na to przygotowanym. 

Impreza „Na ratunek” to całoroczna gra terenowa, polegająca na przeprowadzeniu różnego 
rodzaju symulacji  niebezpiecznych sytuacji, w których możemy znaleźć się na szlaku. Uczy 
zachowania się w tych nagłych wydarzeniach i podjęcia różnego rodzaju akcji ratowniczych.

Scenariusz:       
Grupa turystów wędrujących po górach, zostaje zaskoczona informacją o wypadku, który 

wydarzył się niedaleko od ich miejsca pobytu. Muszą pospieszyć na ratunek, aby ocalić ludzkie życie.
Niezwłocznie przystępują do akcji ratunkowej, która wymaga od nich wykonania, następujących 
punktów działania:
 /Całość uczestników zostaje podzielona na grupy, które z mapą według oznaczonych punktów ruszają 
na górską wycieczkę, spotykając na swej drodze różne zadania/
 1.       Zadaniem drużyny jest, udać się na miejsce zbiórki, gdzie będzie oczekiwać niezbędny sprzęt 
ratunkowy potrzebny do przeprowadzenia zadania. /Grupa na miejscu zbiórki spotyka się z 
ratownikami TOPR, którzy objaśniają zasady prowadzenia akcji ratowniczej w górach, a także 
przeprowadzają krótki instruktaż posługiwania się otrzymanym sprzętem ratowniczym, całość grupy 
musi wybrać kierownika akcji, podzielić się na sekcje, a następnie przystąpić do wykonania zadania. 
Rozpoczyna się akcja ratunkowa, w której grupa musi wykazać się zespołowym działaniem po to, aby 
odszukać poszkodowanych/  



2.       Z niezbędnym sprzętem według otrzymanych wskazówek /mapa, azymut, znaki itp./ grupa 
dociera  do miejsca gdzie oczekuje na nich świadek zdarzenia, który udzieli następnych informacji 
o wypadku. Tutaj zaczyna się teren skalny, więc ekipa musi wykazać się umiejętnościami wspinaczki 
skalnej, zjazdu na linie, chodzeniem na moście linowym, jazdy Tyrolką czyli liną zawieszoną ukośnie.
3.       Ruszają na szlak według wytyczonej trasy, gdzie czekają na nich różne zadania i informacje 
dotyczące rannych. Przykłady punktów:
-          Pierwsza Pomoc /zadaniem grupy jest z otrzymanych przedmiotów udzielenie pomocy 
poszkodowanemu/
-          Lawina śnieżna / symulacja zejścia lawiny śniegowej, elementy ratownictwa zimowego, 
poszukiwania ukrytych przedmiotów za pomocą  detektorów lawinowych itd./
-          Transport /improwizacja transportu poszkodowanego, techniki – improwizacja 
wykonania noszy itd./
-          Biwak /zadanie to polega na założeniu bazy ratunkowej, przygotowaniu posiłku dla 
wyprawy/
-          Akcja jaskiniowa /elementy akcji, zapoznanie ze sprzętem/
-          Nawigacja /zajęcia z posługiwania się mapą, kompasem, GPS- em/

4. Zebrane przez grupę informacje doprowadzają ją do miejsca zdarzenia, którym jest Jaskinia Mylna.
Niezwłocznie ratownicy przystępują do akcji, gdyż wewnątrz ciemnych korytarzy czeka na nich ofiara 
wypadku, której należy udzielić pomocy i przetransportować na zewnątrz. 
5. Poszkodowani  zostają uratowani,  następuje koniec akcji i podsumowanie jej przez uczestników i 
ratowników TOPR, którzy przez cały czas obserwują wykonywane zadanie .

dzień 3
9.00 – 10.00- śniadanie

10.30 – wyjazd  na polanę szymoszkową , całodzienne jeżdżenie na nartach 

( możliwość  skrócenia pobytu na nartach, w zamian 2 h. na skuterach śnieżnych)

17.00 – obiadokolacja w hotelu Belvedere

dzień 4
 9.00-10.00 – śniadanie
12.00 – wyjazd ( możliwość zorganizowania wstępu do Term w Orawicach)


