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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, 
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło 

Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają 
grupy zorganizowane na wycieczkę „Zbójnickie 

zamczyska w Pieninach i rejs Harnasiem” 
 

POLSKA – PIENINY            Wycieczka objazdowa 1 dniowa 
W programie: Zamek Czorsztyn i Dunajec, Krościenko - muzeum, Szczawnica, rejs statkiem po jeziorze 

 
 Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół 
– idealny pomysł na imprezę integracyjną 

Program wycieczki „Zbójnickie zamczyska w Pieninach i rejs Harnasiem” 

W Czorsztynie, który znajduje się na Szlaku Zbójników Karpackich znajdują się bardzo stare i atrakcyjne ruiny gotyckiego zamku z XIV 

w., po wieloletnich pracach konserwatorskich udostępnione do zwiedzania. To zdecydowanie jedna z największych atrakcji turystycznych otoczenia 
Pienińskiego Parku Narodowego. Oprócz wiekowych murów, warte zobaczenia jest jedyne naturalne stanowisko pszonaka pienińskiego, 
jednego z nielicznych w Pieninach endemitów. Już od 1921 roku całe zamkowe wzgórze objęte jest ochroną rezerwatową. Po drodze zwiedzana jest 

wystawa przyrodnicza Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku nad Dunajcem. 

Niedzica to miejscowość, do której wycieczka stanowi niezwykle interesującą lekcję historii, ukazaną poprzez dzieje pięknego obiektu: węgierskiego, 

średniowiecznego ZAMKU "DUNAJEC”, strzegącego biegnącej doliną Dunajca granicy polsko-węgierskiej. Mrożące krew w żyłach opowieści o zbójnikach, inkaskich 
zbiegach i skarbach, zagmatwanych dziejach tej krainy pogranicza, z plejadą barwnych i nietuzinkowych postaci, na tle pięknych krajobrazów Pienin, Tatr, 
Beskidów, Dunajca i spiętrzonych zaporą wód Jeziora Czorsztyńskiego,  to wystarczająca rekomendacja, aby poświęcić na ten wypad swój wolny czas. 

Po zwiedzaniu zamku zapraszamy Państwa na rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim. „Harnaś” jest jedną z nielicznych jednostek z napędem spalinowym dopuszczoną do 
poruszania się po Jeziorze Czorsztyńskim. Rejs tą pływającą platformą widokową pozwala dokładnie przyjrzeć się otoczeniu zbiornika, w tym obydwu zamkom górującym na 

przeciwległych brzegach - Czorsztynowi i Niedzicy. Z otwartego pokładu podziwiamy pionowe ściany rezerwatu "Zielone Skałki", opadające wprost w kilkudziesięciometrową 
głębię jeziora, turystyczną osadę z zabytkowymi obiektami na półwyspie Stylchen czy pienińskie i gorczańskie szczyty zamykające horyzont. Rejs trwa około 1 godziny. 

   

 

Harmonogram 
Czas trwania 

wycieczki 
Koszt wycieczki 

 
Ocena atrakcyjności 

krajoznawczej 

„Pieniny - Jezioro Czorsztyńskie” – wycieczka jednodniowa 

6:00      - Odjazd z Żywca 
10.00    -  Wystawa przyrodnicza Pieńskiego Parku 

Narodowego w Krościenku n/Dunajcem 
12:00 - Zamek Czorsztyn 
14:00 - Zamek Dunajec w Niedzicy 
16:00 - rejs statkiem 
18:00    - wyjazd do Żywca 
21:00 - przyjazd do Żywca 

15:00 godz. 140 zł/os. (grupa 40 os.) 8/10 

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video), 
bilety do zwiedzanych obiektów (zamki, muzeum, statek), obiad w restauracji w Czorsztynie, 
całodniowa opieka licencjonowanego przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek, opieka 

przewodnika lokalnego, ubezpieczenie w Axa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). Studenci 
proszeni są o zabranie  legitymacji. Uwaga: możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide 

System (system bezprzewodowego oprowadzania grup). W upalne dni prosimy pamiętać o 
przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie.  

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=728
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=729
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Szczegóły wycieczki 

Pieniny są jednym z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych pasm górskich w Polsce. W bezpośrednim sąsiedztwie Pienin leżą pasma górskie: od północy Gorce, od południa 
Magura Spiska oraz Pogórze Spisko-Gubałowskie, od zachodu Kotlina Nowotarska, od północnego wschodu Beskid Sądecki. Pieniny w sposób niezwykły podzielone zostały przez rzekę 

Dunajec na trzy grupy górskie: Pieniny Spiskie, Środkowe - Właściwe oraz Małe. Pieniny Spiskie są wysunięte na zachód i obejmują obszar ciągnący się od Dursztyna , przez 
przełom czorsztyński (Jezioro Czorsztyńskie) ograniczone rzeką Białką i rzeką Dunajec. Położone są one w całości w Polsce. Najwyższy szczyt Pienin Spiskich to Żar  883 m n.p.m. 

Pieniny Środkowe - Właściwe to najciekawsza przyrodniczo i krajobrazowo część Pienin. Określane jako Pieniny pomiędzy którymi płynie Dunajec tworząc słynny Przełom Dunajca. 
Pieniny Środkowe leżą pomiędzy Niedzicą do Przełomu Dunajca i dalej od Sromowiec po Szczawnicę. Znaczna część Pienin Środkowych leży na obszarze Pienińskiego Parku 
Narodowego. Najbardziej znanymi szczytami tej części Pienin są: Trzy Korony  -Okrąglica 982 m n.p.m., Sokolica 747 m n.p.m., Czertezik 772 m n.p.m. oraz 

Zamkowa Góra 799 m n.p.m. na które prowadzą liczne szlaki turystyczne. Pieniny Małe znajdują się na wschód od przełomu Dunajca koło Szczawnicy. Najwyższym szczytem tej 
części Pienin  jest Wysoka 1052 m n.p.m. W Pieninach Małych na uwagę zasługuje Wąwóz Homole, rezerwat przyrody Wysokie Skałki oraz leżący na granicy z Beskidem 

Sądeckim przełom Białej Wody. 

    

Fot. Pieniny / Pszonak Pieniński / Trzy Korony / Sokolica. 

Dunajec zasługuje również na krótką charakterystykę. Przedzierając się przez pasmo Pienin na odcinku 8 km tworzy potężny skalny kanion. Najlepszym sposobem obejrzenia tego 

kanionu jest Spływ Przełomem Dunajca, jest to spływ unikatowymi tratwami cieszący się coraz większym powodzeniem. Całość trasy wynosi 18 km. Inną atrakcją na obszarze 
Pienin są dwa sztuczne zbiorniki wodne. Są to Jezioro Czorsztyńskie i Sromowieckie. Dały one możliwość aktywnego odpoczynku. Obok zbiorników wodnych znajdują się ruiny 
zamku Czorsztyn i dobrze zachowany zamek Dunajec - Niedzica. Ponadto Pieniny słyną z zabytkowych miejscowości jakimi są Krościenko nad Dunajcem oraz Szczawnica.  

W miejscowościach tych występują wody mineralne tzw. szczawy. Źródła takie występują także w Czerwonym Klasztorze (Słowacja), dolinie Ociemnego Potoku (potok  
w Pieninach), Wielkim Lipniku (wieś na Słowacji). 

Turystyka w Pieninach trwa cały rok. Kuszą swoim pięknem, ponieważ o każdej porze roku wyglądają inaczej. Zimą pokryte białą pierzynką śpią spokojnym snem zachęcając do 
korzystania z okolicznych wyciągów narciarskich. Wiosną obfitują w przebiśniegi a pienińska buczyna zachwyca swoim pięknem. Lato to czas wzmożonych wycieczek pieszych po 
szlakach turystycznych. Jesień natomiast pokazuje pełnię barw Pienin a typowe dla tego okresu poranne mgły wywierają ogromne wrażenie na turystach. Oprócz atrakcyjności 

krajobrazowej, region Pienin cechuje zróżnicowana roślinność. Spowodowane zostało to czynnikami takimi jak: wapienne podłoże; specyfika klimatu; strome stoki 
uniemożliwiająca silne rozrastanie się lasów; brak pokrycia lodowcem podczas trzeciorzędowych zlodowaceń; bliskość Tatr. Zdecydowało to o przetrwaniu reliktów flory 

trzeciorzędowej - chryzantema Zawadzkiego, jałowiec sawina, dębik ośmiopłatkowy oraz obecności gatunków i odmian endemicznych - mniszek pieniński, pszonak pieniński, roślin 
wysokogórskich i kserotermicznych oraz swoistych zespołów naskalnych muraw zwłaszcza na zboczach południowych. Z różnorodnością siedlisk związana jest bogactwo zwierzyny.  

W Pieninach żyje około połowy znanych w całej Polsce zwierząt, liczbę ich szacuje sie na ok.14 tysięcy gatunków. Większość stanowią bezkręgowce, gatunki owadów 
nie występujące nigdzie indziej na terenie Polski. Region Pienin zamieszkuje dziesięć gatunków płazów, w tym: żaby, ropuchy, traszki, kumaki, rzadka salamandra plamista oraz gady: 
jaszczurki: zwinka żyworodna, padalec zwyczajny, węże: gniewosz plamisty, żmija zygzakowata, zaskroniec. Różnorodność siedlisk i obecność zbiorników wodnych decydują również  

o dużej liczbie gatunków ptaków drapieżnych, wodnych, leśnych, polnych. 

Najszybciej rozwijającym się miastem regionu jest Szczawnica. Liczne inwestycje przyczyniły się do rekultywowania parków i bazy noclegowej. Kolej linowa na 

Palenicę i trasy narciarskie przyciągają licznych turystów zimą, latem natomiast promenada, parki, szlaki turystyczne piesze i rowerowe, liczne imprezy 
kulturalne oraz usługi sanatoryjne. 

Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku 

Muzeum PPN-u prezentuje walory przyrodnicze, historyczne, krajobrazowe i kulturowe przepięknego Pienińskiego Parku Narodowego. Można tu w ciekawy sposób zapoznać się 
nie tylko z bliskim otoczeniem czyli Pieninami, ale też florą i fauną regionu tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego. Głównym zadaniem edukacji 

ekologicznej prowadzonej w dyrekcji PPN w Krościenku jest zapoznanie turystów z przyrodą, zasadami jej ochrony, historią i tradycjami regionu pienińskiego, a także warunkami 
zwiedzania Parku. Na miejscu można nabyć wiele ciekawych folderów, map, przewodników i pamiątek. 

      

Fot. Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego.  

Najważniejsze jednak są przygotowane ekspozycje prezentujące walory przyrodnicze i kulturowe Pienińskiego Parku Narodowego. Wspomagane multimediami, sporymi makietami, 
zwierzętami (które spreparowane wyglądają bardzo naturalnie) zachęcając do odwiedzin w tym ciekawym miejscu. Film "Cztery pory roku w Pieninach" pokazuje niesamowitą 

liczbę ciekawostek w zmieniających się porach roku. Wystawy tematyczne są często zmieniane, a wystawa przyrodnicza jest ekspozycją stałą.  
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Czorsztyn 

Czorsztyn to wieś na wschodnim skraju Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, na pograniczu Pienin i Gorców nad Zbiornikiem Czorsztyńskim. Sama wieś Czorsztyn mieściła się  
u podnóża Zamku Czorsztyńskiego. Wieś Czorsztyn lokowana była na początku XIII wieku podobnie jak pobliski Grywałd, Dursztyn, Frydman, Falsztyn, Rychwałd i inne przez 

osadników niemieckich sprowadzanych przez króla węgierskiego Andrzeja II. W roku 1246 właścicielem zamku w Czorsztynie był Piotr Wydżga, szlachcic ziemi krakowskiej herbu 
Janina, następnie krzyżowiec, był on również właścicielem zamku Rytra, Łącka oraz zamku Lemiasz. W okresie panowania króla Kazimierza III Wielkiego zamek ten został obwarowany 
murami. Od XV wieku starostwo (m.in. własność Zawiszy Czarnego). Zamek spalony w 1433 r. przez husytów, następnie odbudowany. Ośrodek powstania chłopskiego Kostki 

Napierskiego w 1651, w latach 1768–1782 punkt oporu konfederatów barskich.  

    

Fot. Zamek Czorsztyn.  

Przez fakt powstania chłopskiego w którym brali udział słynni zbójnicy zamek znalazł się na Szlaku Zbójników Karpackich. Powolna degradacja zamku od pożaru w 
1792 r. Zamek znajduje się bezpośrednio nad jeziorem Czorsztyńskim. Powstanie owego zbiornika zamknęło historię starego Czorsztyna mieszczącego się u podnóża Zamku 
Czorsztyńskiego oraz rozpoczęło historię nowego Czorsztyna powstałego z rozbudowy Czorsztyna Nadzamcze. Podczas naszej wycieczki zobaczymy ruiny gotyckiego zamku z XIV 

wieku w granicach rezerwatu krajobrazowego oraz kaplicę z przełomu XVIII i XIX wieku. 

Dunajec 

Zamek Dunajec to średniowieczna warownia znajdująca się na prawym brzegu Zbiornika Czorsztyńskiego we wsi Niedzica-Zamek, na obszarze Polskiego Spisza lub Zamagurza 
(Pieniny Spiskie). Zamek ten został wzniesiony najprawdopodobniej w początkach XIV w. przez węgierskiego kolonizatora ziem granicznych Rykolfa Berzeviczego ze Strążek, 
prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej budowli obronnej. W okresie średniowiecza i później na uposażenie właścicieli zamku składały się dobra wchodzące w skład Zamagurza. 

Według legendy pod koniec XVIII wieku na zamku i w jego okolicy rezydowali Inkowie: potomkowie Tupaca Amaru II oraz część arystokracji, uciekający przed 
hiszpańskimi prześladowaniami. Na terenie zamku inkascy zbiegowie mieli też ukryć część skarbu przeznaczonego – prawdopodobnie – na sfinansowanie 

powstania przeciw Hiszpanii.  Zamek niedzicki był plenerem wielu filmów. Od marca 1955 r. kręcono tutaj zdjęcia do filmu Zemsta na podstawie komedii Aleksandra Fredry z 16-
letnią Beatą Tyszkiewicz w roli Klary. W 1975 r. powstał na zamku film Mazepa, zrealizowany na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego. Zamek był również miejscem realizacji 
zdjęć m.in. do seriali telewizyjnych Janosik oraz Wakacje z duchami. Obiekt jest również miejscem akcji w książce przygodowej Agi Paszkot Ciotka, licho i niedzickie 

zamczycho. W 2011 roku był też siódmym postojem w The Amazing Race Australia 2. 

    

Fot. Zamek Dunajec w Niedzicy.  

Pierwszy raz nazwa zamek Dunajec (łac. novum castrum de Dunajecz) pojawiła się w dokumencie z 1325 roku. Zamek został zapisany jako własność rodu Jana i Rykolfa Berzeviczych, 

panów na Brzozowicy. Byli to wnukowie komesa spiskiego Rudygera z Tyrolu, który za nadaniem króla Węgier Andrzeja II w roku 1209 lokował Niedzicę. Po Berzeviczych jako 
panowie zamku w Niedzicy wymieniani są w roku 1330 Wilhelm Drugeth, starosta spiski, a po nim jego brat Mikołaj. W 1425 r. cały tzw. klucz dunajecki był w ręku Piotra Schwarza 
z Berzeviczych, który był podskarbim Zygmunta Luksemburskiego. Feudalne "Państwo niedzickie" (dobra zamku niedzickiego) rozciągało się na całe Zamagurze Spiskie. Początkowo 

zamek ten stanowił węgierską strażnicę na granicy z Polską. 

Do roku 1470 zamek pozostawał w rękach potomków Rudygera, a następnie stał się własnością komesa spiskiego Emeryka Zapolyi, żupana spiskiego, dziadka Barbary, królowej 

polskiej, pierwszej żony Zygmunta Starego. Wnuk jego brata, Jan Zápolya, hrabia spiski i wojewoda siedmiogrodzki, został w 1526 r. królem węgierskim. Zwycięstwo w walce o tron 
zawdzięczał on w dużej mierze dyplomacji Hieronima Łaskiego, któremu w dowód wdzięczności w 1528 r. darował żupanat spiski z Kieżmarkiem, Gelnicą i kluczem dunajeckim wraz z 
Niedzicą.  

Przez 60 lat zamek był w posiadaniu Łaskich: Hieronima, a później jego syna Olbrachta. Znany z hulaszczego trybu życia Olbracht Łaski zamek najpierw zastawił, a później sprzedał 
Jerzemu Horváthowi, który starannie go odbudował, przekształcając przy okazji w okazałą renesansową rezydencję (w znacznej części w takiej postaci zachował się po dziś dzień).  

W 1858 zamek przejął kolejny węgierski ród – Salamonowie. 

Po zakończeniu I wojny światowej zamek znalazł się na terytorium Polski. Własnością Salamonów pozostawał aż do 1945 roku. Istotny fakt z tego okresu to zachowanie w dobrach 
zamkowych aż do 1931 roku (najdłużej w Europie) szczątkowych form pańszczyzny. Od 1948 prowadzono na zamku prace restauracyjne i częściową odbudowę. W części pomieszczeń 

utworzono dom pracy twórczej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, inne udostępniono do zwiedzania, tworząc muzeum wnętrz i historii regionu spiskiego. W 1960 w baszcie urządzono 
stację sejsmologiczną Zakładu Geofizyki PAN. 

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=728


4 | S t r o n a  

 

  
ŻŻyywwiieecckkiiee  CCeennttrruumm  OObbssłłuuggii  RRuucchhuu  TTuurryyssttyycczznneeggoo                                                                                                                  NNAASSZZEE  MMAARRKKII  

  

DDaannee  ddoo  ffaakkttuurryy  //  pprrzzeelleewwuu::  

  

ZZBBÓÓJJNNIICCKKII  SSZZLLAAKK  LLEESSZZEEKK  MMŁŁOODDZZIIAANNOOWWSSKKII             

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 
 

zbojnickie.pl|sylwesterzkuligiem.pl|balkany-incentive.pl|goralomania.pl|parzenica.com.pl|strojegoralskie.pl|serdaki.pl|zbojnicy.com.pl|kompaniazbojnicka.com.pl|folkzboje.pl 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944     Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

Jedną z najbardziej tajemniczych kart w historii zamku jest odnalezione, podobno tuż po II wojnie światowej, inkaskie "kipu" – rodzaj zapisu informacji pismem 

węzełkowym, które zawiera ponoć informacje o ukrytym skarbie. 

Dzisiaj zamek spełnia funkcje muzealno-hotelowo-gastronomiczne, będąc jedną z największych atrakcji historycznych południowej części województwa małopolskiego. Do zamku 

prowadzi "aleja". Za bramą wejściową i sienią znajduje się dziedziniec zamku dolnego. W obrębie tej części zamku mieszczą się  pokoje gościnne, kawiarnia, a w dawnej sali balowej 
restauracja. W części muzealnej można zobaczyć tzw. komnaty Salamonów, wyposażone w przedmioty z XVI-XIX w. Drewniane schody prowadzą na taras widokowy. Przez kolejną 
bramę wiedzie wejście do zamku górnego i do zamkowych lochów, które służyły jako piwnice, a także jako więzienie (obecnie urządzono tu tzw. izbę tortur). Na skraju dziedzińca 

zamku górnego znajduje się studnia wykuta w litej wapiennej skale o głębokości ponad 60 m. W tzw. Izbach Pańskich na zamku górnym zobaczyć można: salę myśliwską, izbę żupną i 
izbę straży. 

Statek "HARNAŚ" - Kawiarnia na wodzie. 

Jedną z niewątpliwych atrakcji Pienin jest niedawno powstałe jezioro Czorsztyńskie. Znajduje się ono nad zalanym korytem rzeki Dunajec. Pod wodą znalazły się takie znane 
miejscowości jak Czorsztyn czy Stare Maniowy. Statek "HARNAŚ" jest pływającą kawiarnią, z pokładu której można podziwiać okoliczne zabytki zarówno architektury jak i 

przyrody takie jak: Zamek Dunajec w Niedzicy, ruiny królewskiego zamku w Czorsztynie, Zaporę Wodną w Niedzicy, skansen na półwyspie Stylchen, Zielone Skałki, Pieniński Park 
Narodowy oraz wiele innych. W górnej części oraz na dziobie statku znajdują się pokłady słoneczne, na których można zażywać kąpieli słonecznych w trakcie rejsu spacerowego.  

W środkowej części statku znajduje się przeszklona kawiarenka, w której przy miłej muzyce można wypić kawę, zimne piwko lub schrupać coś słodkiego. 

    

Fot. Rejs stateczkiem po jeziorze Czorsztyńskim. 

 

CENA od 130 zł / os. Cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. 
  
Ustalana zawsze indywidualnie. Jest ona zależna od: 
 
 Terminu i miejsca podstawienia autobusu; 
 ilości osób biorących udział w wycieczce; 
 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 wycieczki „Zbójnickie zamczyska w Pieninach i rejs Harnasiem” 

 

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 Każda wyprawa z naszym biurem jest nie tylko pełna wrażeń, ale też zapewnia niezbędne bezpieczeństwo.  

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 
 
Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły  
i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt 
ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora. 

 
                              Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

mailto:marketing@zbojnickie.pl

