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WSTĘP 

 

GRUPA MUSICTAO oferuje państwu profesjonalną i kompleksową obsługę różnego rodzaju imprez. 

Zespół nasz, składa się na doświadczonych DJ, konferansjerów, animatorów, fotografów, którzy 

zapewnią rozrywkę na najwyższym poziomie. Prowadzimy wesela, poprawiny, studniówki, dancingi, 

urodziny, eventy firmowe, gale, zjazdy rodzinne inne. Zapewniamy różne atrakcje (na prośbę klienta, 

zorganizujemy biesiadę góralską, karaoke z wokalistką lub bez, wieczór z foto budką, wieczorki 

tematyczne, różne pokazy np. barmańskie, pirotechniki (wyrzutnie Co2, pokazy laserowe, tańca, inne 

atrakcje w zależności od formy zamówienia. Dekorujemy również sale (dekorację światłem LED). Grupa 

MUSICTAO przy współpracy z naszym partnerem IDream Business Travel, zorganizuje event firmowy, 

dla grup zorganizowanych. Współpracujemy również z portalem weselnym, OCZEPINY 24, TELEWIZJA 

RZESZÓW NA ŻYWO, inne. Przebieg każdej imprezy uzgadniamy z organizatorami i układamy do niego 

specjalny scenariusz, który będzie odpowiedni do tematu danej imprezy. 

 

 

OFERUJEMY 

 Nieograniczony repertuar muzyczny  

 Profesjonalny sprzęt audio-wizualny  

 Krótkie przerwy w trakcie całego przyjęcia  

 Prowadzenie zabaw uzgodnionych z Młodą Parą  

 Możliwość ustalenia repertuaru, który będzie specjalnie dopasowany do tematu danej imprezy  

 Doświadczonych DJ, animatorów, konferansjerów  

 Fotografię i Film 

 Atrakcję takie jak biesiada góralska, fotobudka, karaoke (z wokalistkę lub bez) bukiety ślubne, 

dekoracje sal , kościołów, światło led, wieczorki tematyczne, pirotechnika (wyrzutnie Co 2, 

konfetti, fajerwerki), pokazy tańca  

 Na specjalne życzenie przygotujemy inne atrakcje  

 Zajmujemy się również zawodowo nagłośnieniem i oświetleniem, posiadamy również 2 sceny 

(z zadaszeniem lub bez)  

 Przy współpracy z firmami zaprzyjaźnionymi zorganizujemy event dla grup zorganizowanych 

(pokazy barmańskie, magii, tańca erotycznego, występy znanych ludzi) inne. Wszystko zależy 

od formy zamówienia  

 Rozwożenie gości weselnych busami 9, 18, 25 osobowymi, autobusami lub samochodami  
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DJ / WODZIREJ 

 

Szanowni Państwo, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wesele jest to szczególny dzień, który 

pozostaje w pamięci na całe życie. To wyjątkowy moment dla każdej Młodej Pary, która chce się dzielić 

szczęściem ze swoimi bliskimi. 

 

Grając na weselach zawsze staramy się dopasować repertuar muzyczny do oczekiwań gości. Wiemy, że 

odpowiednio zestawiona muzyka i dobra atmosfera to podstawa dobrej zabawy, dlatego zawsze 

pytamy o oczekiwania skierowane w kierunku naszej grupy (Staramy się także sprostać wszystkim 

nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom). Nasza rola nie ogranicza się jednak tylko do grania. 

Podczas prowadzenia wesela zawsze wchodzimy 

w interakcję z jego uczestnikami poprzez prowadzenie zabaw, a wśród nich tej najważniejszej jaką są 

oczepiny! 
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PROPOZYCJE ZABAW WESELNYCH 

 

POCIĄG INACZEJ 
i tutaj tańczymy poloneza ..bardzo przyjemna zabawa. Gramy muzyczkę, - pociąg, ten co jedzie z 

daleka.. - ale po drodze wjeżdża do Wiednia (i wszyscy tańczą walca), Paryża (tańczymy kankana), 

Praga (poleczka), Madryt (jakaś tam corrida, posodoble - jak ktoś umie), Ateny (grek zorba) itd. w 

końcu dojeżdża pociąg do Warszawy (Poznania lub innego miasta, gdzie jest wesele) pięknie się 

kończy, kiedy np. Młoda Para tego poloneza prowadzi. 

POCZĄTEK 
Dobra zabawa na początek kiedy goście się nie znają, są 2 kolka, 1 to panie 2 panowie, panie kręcą się 

w jedna stronę a panowie w druga (1 kółko w 2-gim) kiedy muzyka ucichnie kółko, które było w środku 

(np. panie) odwracają się i przedstawiają panu. Do tego jest też dodany czasem (niekoniecznie)   

pocałunek, np. raz w   policzek, innym razem w uszko, czy nosek itp. 

BALONIKI 
Trzeba wcześniej przygotować jednokolorowe balony z karteczkami. Młodzi przebijają balony na 

przemian i odczytują głośno. A w balonikach karteczki o treści: Będę sprzątać cały dom, Będę podawać 

śniadania do łóżka, Będę głową rodziny, Będę wydawać pieniądze, Będę wracać do domu nad ranem, 

Będę słuchać mądrych rad teściowej, Będę chodzić z kolegami na piwo, W sypialni rządzić będę ja,  

Będę prać pieluchy, Pilot będzie należał do  mnie. 

ORBITEK 
Zabawa polega na tym, że ochotnicy (liczba nie ma znaczenia) muszą stojąc, pochylić się tak, żeby 

czołem dotknąć opartego o ziemię około metrowego kijka, w tej pozycji wykonują dziesięć obrotów 

np. w lewo, w równym tempie, publika głośno liczy, żeby nie zwalniali, potem zawodnik musi po prostu 

dojść do ... np. butelki ustawionej na podłodze w odległości paru metrów. Ponieważ po obrotach 

błędnik nieco jest "zakręcony" (a wzmaga to jeszcze alkohol) łatwo możecie się domyślić, jak łatwo 

wypaść z prostej trasy. 

I tu uwaga: dla bezpieczeństwa należy wzdłuż trasy ustawić kilku panów, żeby w razie czego wyłapali 

tych co  wypadli  z  orbity,  w  końcu  nie  chodzi  o  to  żeby  ktoś  sobie  zrobił krzywdę. W celu 

wyłonienia zwycięzcy... są dwie metody: jedna prosta - kto dojdzie do butelki wygrywa ją pod 

warunkiem, że nie wypadnie z trasy. 
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Druga - mierzymy czas dotarcia do butelki i nagradzamy np. najwolniejszego... żeby było zabawniej - za 

wytrwałość. 

 

INNE 

1. Pan młody musi odpiąć welon pani młodej. Goście wraz z zespołem odliczają w tym czasie 

głośno czas. Następnie tyle razy, ile odliczono musi pocałować młodą, a goście proponują w 

jakie miejsca. Pani młoda robi to samo z muchą pana młodego. 

 

2. Wybiera się kilku panów i  ustawia w rzędzie.  Daje  się  im  po  kieliszku  tartej  bułki do 

zjedzenia w jak najszybszym czasie. Pierwszy, który skończy ma zagwizdać 'Sto Lat' dla pary 

młodej. Nie wolno popijać! 

 

3. Dobierają się pary. Panowie stają w kółku, ich panie stają za nimi. Gdy muzyka zaczyna grać 

panie wskakują na plecy panom, zeskakują, obiegają całe kółko, przechodzą pod nogami 

panów, przechodzą za plecy i wskakują. Kto ostatni wskoczy - odpada.... 

 

4. Kapela  lub  wodzirej  ....  "a  kto  się  w  styczniu  urodził?"  ...  Wszyscy  goście urodzeni w 

styczniu wstają (brawa dla nich). Pozostali im śpiewają ... "kieliszek swój do ręki weź i wypij aż 

do dna, kieliszek swój do ręki weź i wypij, aż do dna". W tym czasie piją ... i dalej kapela ... "a 

kto się w lutym urodził?" I tak do końca roku. W miesiącach, w których wstają Młodzi muszą 

się Oni pocałować ... i wszyscy wtedy śpiewają ... "Ona temu winna, Ona temu winna, 

pocałować Go powinna..." 

 

5. Zabawa dla hazardzistów. Zabawa polega na tym, że prowadzący proponuje dwóm chętnym 

grę o 100zł. Stawia na środku sali krzesło na krześle kładzie banknot i na próbę mają go   

przedmuchać w tym samym momencie na stronę przeciwnika. Kto przedmucha, banknot jego. 

Ale jak wspomniałam to była próba i dopiero teraz mogą wygrać te pieniądze, teraz zawiązuje 

się im oczy i gdy klęczą znowu przed krzesłem gotowi do dmuchania, zabiera się banknot i 

stawia talerz z mąką. Na hasło start dmuchają co sił nie wiedząc że są już cali w mące. 

 

6. Dobierają się pary, panowie koniecznie w marynarkach muszą być Leci muzyczka, pary tańczą. 

Gdy muzyka ustaje, panowie ściągają marynarki, przekładają na lewa stronę i zakładają. Panie 

oczywiście pomagają Kto ostatni - odpada. I znowu leci muzyczka, tańcują. Muzyka stop - 

panowie marynarki z siebie, przewijanie na prawa stronę  i zakładają I tak aż do ostatniego 

Para, która zostanie dostaje flaszeczkę (na przykład). 

 

7. Zabawa ogólna dla wszystkich gości. Tańczyli dwa kółeczka. Panie w środku a panowie na 

zewnątrz. Na  stop orkiestry  panie  odwracały  się  naprzeciwko   panów i w zależności od tego 

co orkiestra mówiła to panowie klękali na jedno kolanko i panie tańczyły wokół panów. czy np. 

panowie podnosili obie raczki do góry a orkiestra śpiewała "a ja mam dwie lewe ręce" a 
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panowie raczkami kręcili. Panie tańczyły z zakasanymi spódniczkami do piosenki "nogi" 

itd...pod koniec zabawy orkiestra powiedziała aby każdy pan ściągnął bucika pani i podniósł go 

do góry. Jak już to panowie zrobili to orkiestra zakomunikowała iż panowie z bucikami to 

najwięksi pantoflarze dzisiejszego wesela.. 

 

8. Kotyliony - kotyliony były w 4 kolorach każdy z gości otrzymał taki kotylion i teraz orkiestra, 

wczesnej umówiona, będzie zapraszać dany kolor na parkiet i puszczać różną muzykę a oni 

mieli tańczyć i brawa więc zabawa zaraz się rozkręciła, bo każdy chciał się pokazać na parkiecie 

jak najlepiej; zabawa się rozpoczęła dość szybko i tak każdy kolor po kolei czasem dwa kolory 

jak jakiś kolor nie dopisał ale było super bo cały czas ktoś się bawił i nie było kto pierwszy itp.. 

 

9. Telegram do Pana Młodego(czytają dwie osoby, napisane fonetycznie): 

 

Nie każdy wie, że Pan Młody przed ślubem należał do Klubu Starych Kawalerów. Cały klub 

przebywa teraz we Włoszech i przesyła telegram z życzeniami. Żeby udowodnić, że naprawdę 

przebywają we Włoszech będziemy czytać w oryginale i tłumaczyć. 

Dzień dobry drogi Kamilu / Bongiorno Kamillo frajeri 

bardzo nas cieszy / Kontato schizofrenio 

że się ożeniłeś / Liberta kaput 

w tym uroczystym dla Ciebie dniu / Akademio kabaretto 

życzymy Ci wiele radości i szczęścia / La dyscyplina dyktatore 

pojąłeś piękną żonę / Paloma maszkarone 

po weselu rozpoczniesz normalne życie / Katorga, galera, patoga 

wasz związek będzie pełen miłości / Finito amore... 

potem może przyjdą dzieci / Cinquecento bambini 

zostaniesz ojcem / Padre Virgilius 

będziesz się cieszyć tą perspektywą / Silencio mortale 

dbaj o teściową / Arszenikos cyjankare 

i o teścia / Piwencjo kuflozo 

a zostaniesz doceniony / Vizitato prokuratore 

życzymy Ci / Gratulacjone 

miłej współpracy / Non kolaboracjone 

dużo pieniędzy / Forsa finito 
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ładnego mieszkania / Apartamento sutereno 

dobrego samochodu / Karocze sireno 

udanych wakacji co roku / Prego ciao Italia Bongiorno ogródek, sekator, działka 

Tego wszystkiego życzą Ci koledzy ze słonecznej Italii / Cavalieros Sicilianos Italianos 

podpisano koledzy z Klubu Starych Kawalerów / Kumplos smutatos 

P.S. Pozdrowienia dla gości weselnych / Bongiorno stonka inwazione 

 

INNE PROPOZYCJE ZABAW 

 

ZABAWA Z KRZESŁAMI 
Ten konkurs organizowany jest w kilku wersjach, zasada jest jednak jedna: do konkursu staje kilka 

osób, lub par, które ustawiają się wokół ustawionych krzeseł. Krzeseł jest zawsze o jedno mniej niż 

osób biorących udział w konkursie. Przy każdej przerwie w muzyce "zawodnicy" zajmują wolne 

miejsca, osoba, dla której nie starczy miejsc odpada. Ostatni pozostający na parkiecie wygrywa. Dla 

utrudnienia (i dla zabawy) tańczą oni z balonem pomiędzy czołami, kiedy muzyka się urywa muszą 

doprowadzić do pęknięcia balonu (uwaga na głowę!!!) i dopiero wtedy biegną by usiąść na krześle, 

które ktoś właśnie przesunął na drugi koniec sali. Dla urozmaicenia można w trakcie grania krzyknąć 

"stop", albo  "siadamy",  wtedy  zwykle  wszyscy  odruchowo  rzucają się na krzesła, a my spokojnie 

tłumaczymy, że siadają dopiero, gdy muzyczka przestaje grać... 

W zależności od wersji zabawy może ona się odbywać w różny sposób np.: 

 Na krześle należy usiąść z osobą lub fantem, który wymieni wodzirej (krawat, kucharka, 

rajstopy...) 

 Przy zabawie z osobą towarzyszącą miejsce musi zająć Para tańcząca. 

LAMBADA 
Tą zabawę najczęściej organizuje się w trakcie wesela, ale można spotkać ją w grupie zabaw 

oczepinowych. Do zabawy dobiera się dowolnie dużą grupę osób płci obojga i ustawia się je na 

przemian Pan, Pani... w kółku. Następnie pląsając rozpoczyna się taniec w kółko trzymając się za rączki. 

Wodzirej w trakcie zabawy przerywa, co chwilę taniec i pyta o poszczególne części ciała np. rączki 

były? na co biorący udział w zabawie odpowiadają stosownie do sytuacji. Po każdym pytaniu następuje 

zmiana części ciała, za którą biorący udział w zabawie się trzymają. Uwaga!!! Zabawa raczej dla osób 

pełnoletnich :) 
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KONKURS TAŃCA 
Do konkursu staje kilka par. Wodzirej prowadzący zabawę często dobiera sobie sędziów w postaci Pary 

Młodej  lub  Świadków.  W  zabawie  wygrywa  para,  która  najdłużej  wytrwa  na  parkiecie. W 

zależności od wersji tej zabawy może ona przybrać formę siłową, lub zręcznościową: 

 w wersji siłowej wodzirej zmusza partnerów do coraz trudniejszych figur, np.: z partnerką na 

rękach, w przysiadzie, itp. 

 w wersji zręcznościowe tańczącym daje się np. balon, który umieszczany jest między różnymi 

częściami ciał tańczących. Para, która zgubi balon odpada. 

 inna odmiana wersji zręcznościowej   to   taniec   z   marynarką,   w   którym   partnerzy na 

wybrany znak zamieniają się marynarką. Ostatnia para odpada. 

KONKURS TAŃCA Z BALONAMI 
 Zapraszamy do zabawy pięć par, może być więcej. Rozdajemy panom balony  do nadmuchania. Pary 

umieszczają balony między sobą na wysokości pępka.   Chodzi   o   to, która para pierwsza ściśnie 

balonik tak żeby pękł, lecz nie wolno przy tym się dotykać (wolno tylko "napierać" na partnera), nie 

wolno opierać się o ścianę, balustradę itp. Zespół gra, dajemy znak do rozpoczęcia zabawy. Wygrywa 

para, która zdusi balon, proponujemy przed zabawą, żeby baloniki   nie   były   zbyt   mocno 

nadmuchane (trudniej przebić!). Zabawa druga. Zapraszamy więcej par, jeżeli mamy do dyspozycji 

więcej balonów mogą być wszyscy goście. Każda pani przywiązuje do obu nóg po jednym 

nadmuchanym balonie. Zabawa polega na tym, aby goście nawzajem, podczas tańca podeptali balony 

innych. Wygrywa ta para, która zostaje na parkiecie z "kompletem" lub ostatnim balonem. 

POCIĄG 
Zabawa  organizowana  jest  z  reguły tuż  przed  oczepinami  lub w  trakcie  zabawy   weselnej. Do 

zabawy należy zebrać maksymalną ilość osób, które ustawiają się jedna za drugą "w wagoniki" 

następnie do muzyki jedzie pociąg z daleka, zaczyna się taniec. Wodzirej, co jakiś czas przerywa taniec i 

oznajmia, do jakiej stacji, w jakim kraju goście dojechali. W każdym kraju obowiązkowo należy 

odtańczyć taniec narodowy, np.: we Francji Kankana, w Rosji Kazaczoka, w Wiedniu Walca itd. ilość 

krajów i utworów, zależy tylko od inwencji twórczej wodzireja, no i wytrzymałości gości. 

ZAKRĘCONY 
Do tej zabawy niezbędny jest kijek np. od szczotki no i kilku odważnych. Zasady zabawy są bardzo 

proste: należy wypić setkę wódki, przykładając czoło do kijka obiec go 10 razy dookoła, a następnie 

szybciutko dobiec do oddalonej na drugim końcu sali Pary Młodej, która trzyma nagrodę. 
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ŚWISTAKI 
W tym konkursie niezbędna jest znajomość gwizdania. Uczestnicy dostają do wypicia kieliszek 100 

gram, po którego uprzednim opróżnieniu muszą zagwizdać. Zawartością kieliszka powinna być drobno 

zmielona bułka tarta. Pierwszy, któremu ta sztuka się uda dostaje nagrodę. 

ZABAWA W DWA KÓŁKA 
Na środku sali tworzymy dwa kółka- panie w środku, a panowie na zewnątrz pań drugie, większe koło. 

Oczywiście Para Młoda również może uczestniczyć w zabawie. Kółka zaczynają krążyć w przeciwnych 

kierunkach, w czasie, kiedy gra muzyka. Kiedy muzyka przestanie grać, panie odwracają się do panów i 

witają się z nimi. Muzyka zaczyna grać i za chwilę znów stop i tak samo kilka razy. Czasami Młoda Para 

może trafić na siebie, wtedy oczywiście " gorzko, gorzko!" 

PROROKOWANIE POTOMSTWA 
Prowadzimy zabawę z parą młodych. Na środku sali stawiamy dwa krzesła oparciami do siebie, na 

których siadają  młodzi,  z  reguły pani młoda przodem do orkiestry. Na umówiony znak odwracają 

głowy w swoją stronę. Jeżeli młoda patrzy przez prawe ramię będzie chłopiec, przez lewe - 

dziewczynka, analogicznie Pan młody. Natomiast, jeżeli odwrócą się - /młoda w lewo, młody w prawo - 

patrzą na siebie / bliźnięta. I tu zaczyna się zabawa analogicznie jak wcześniej z określeniem płci. 

Młodzi decydują ile chcą mieć dzieci. Zabawa okraszona odpowiednim do nastroju na sali 

komentarzem gwarantuje świetną zabawę. 

WYŚCIG CEBULEK 
Do zabawy staje  pięć osób. Każdej z  nich przywiązujemy z tyłu  do szlufki  na  30-40cm odcinku 

mocnej nitki cebulę, jak największą. Ustawiamy graczy w linii i wyznaczamy dystans, np. 3m. Przed 

zawodnikami ustawimy pudełka, małe, najlepiej po zapałkach. Zabawa polega na tym, aby  ruchami  

bioder  rozkołysać  cebulki,   którymi   należy   dopchać   pudełka   do mety. Zamiast cebuli można użyć 

marchewek... więcej zabawy i sugestywnych skojarzeń. Żeby było śmieszniej można prosić ojców pary 

młodej, pana młodego oraz świadka. Zespół komentuje przebieg zabawy w wiadomy sposób. 

Nieobowiązkowe:   Zwycięzca   musi   zjeść   swoją   cebulkę,   popijając   alkoholem. 

BUTELECZKA 
Panu młodemu zawiązuje się oczy a na sznureczku (długim do ziemi) uwiązuje się np.: długopis i stawia 

się przed nim butelkę.. Młoda ma za zadanie tak pokierować młodym, aby trafił do butelki 

długopisem.. jak już trafi Wodzirej mówi tak: "i tak będzie oto wyglądała noc poślubna". 
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TANIEC NA LEŻĄCO 
Wybiera się ok. 5 chętnych par (może być więcej i nie koniecznie pary jako mąż i żona, mogą być 

nawet obcy dla siebie ludzie) do konkursu tańca. Dla każdej pary wybierzcie rodzaj muzyki, którą będą 

tańczyć, każda para osobno, (czyli ile par tyle odmian muzyki np. walc, rock, samba itd.) sędziami w 

konkursie są goście, którzy mają zrobić krąg wokół tańczących i w rytm muzyki dopingować tańczących 

oklaskami, na końcu ogłoście, że taniec odbywał się będzie na kocu!!!! oczywiście w pozycji leżącej! 

Jedyne, co potrzeba do tej zabawy to stary koc Do pary podchodzi prowadzący kładzie na podłodze 

kawałek (koca, prześcieradła lub obrusu) i muszą ten taniec, jaki wybrali odtańczyć na leżąco. Potem 

para młoda obdarowuje zwycięzców butelką wódki. 

DMUCHANIE W BALONIK 
Prosimy np. trzy pary, panie siadają panom na kolanach. Bierzemy trzy baloniki i podłączamy je do 

wężyka od pompki do dmuchania materacy (to jest właśnie ta inwestycja). Pompki panowie podkładają  

sobie  pod  tyłki.  Na  hasło  start  gramy  muzyczkę,  panowie  muszą  wykonywać określone ruchy 

mając kobitki na kolanach, aby napompować jak najszybciej balonik, tak żeby pękł. Panie trzymają 

balonik z wężykiem. Podobno ubaw straszny. 

ZGNIATANIE BALONIKA 
Zabawa dla min. 5 par. (najlepiej małżeństwa). 

Akcesoria: Balony w ilości odpowiadającej liczbie par. 2 krzesła, prześcieradło lub cokolwiek na 

podłogę. 

Zabawa: Obydwa krzesełka ustawiamy oparciami do siebie tak, aby pomiędzy oparciami powstał 

przesmyk szerokości ok. 1m. Gramy jakąś skoczną melodię, podczas której pary trzymając się za ręce 

przechodzą jedna za drugą między krzesełkami. Zatrzymujemy nagle muzykę a para będąca w danej 

chwili w przesmyku zostaje potraktowana przez prowadzącego np. tak: Można zapytać się, co będą 

robić po powrocie do domu. Dowolnymi sposobami skierować rozmowę na "właściwe" tory i wręczyć 

parze średnio nadmuchany balon (mocno nadmuchane szybko pękają). Teraz mają pokazać jak to 

będzie w domu, lecz bez użycia rąk, w różnych pozycjach (najlepiej narzuconych przez prowadzącego) 

tak, aby balon pękł (np. na stojąco ściskany pomiędzy brzuchami). Muzyka towarzyszy uczestnikom aż 

do pęknięcia balonu. Para, która już "to" robiła odchodzi. 

TANIEC W KÓŁECZKU 
Wodzirej zaprasza do tańca w kółeczku tańczymy. Panowie okręcają panie, panowie klękają panie 

tańczą wokół panów i takie tam.. a żeby było sprawiedliwie to w pewnym momencie wodzirej każe 

uklęknąć paniom (panie myślą ze teraz panowie będą tańczyć wkoło nich a wodzirej mówi: panowie 
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staja naprzeciwko klęczących pań (muzyka cichnie) tak właśnie panie chciałyby podziękować panom za 

taniec. 

ROZPOZNAWANIE MŁODEJ - MŁODEGO 
Zabawa typowo oczepinowa przeznaczona dla Pary Młodej. Po oddaniu welonu i muszki Nowożeńcy 

mają pokazać czy się dobrze zdążyli poznać w okresie narzeczeństwa. Do konkursu przystępuje para 

młoda i grupa osób płci obojga. Najpierw sadza się w rzędzie kilka Pań z Panną Młodą w środku a pan 

młody /z zawiązanymi oczami/ ma ją rozpoznać po wymienionej części ciała. Najczęściej rozpoznaje 

małżonkę po kolanie, ale zdarzają się przypadki rozpoznawania po nosie, udach, lub biuście. Zabawę 

powtarza się aż do rozpoznania osoby szukanej. Po odnalezieniu Panny młodej role się zamieniają Pan 

Młody siada wśród Panów na krzesełkach, a zadaniem Pani Młodej jest odnalezienie ukrytego 

małżonka, rozpoznając go po wymienionej części ciała. Najczęściej w tym przypadku tą częścią ciała 

jest nos, ale zdarzają się przypadki gdzie rozpoznaje Pana młodego po pępku, pośladkach lub po 

pocałunku. 

ROZBIERANIE DO BUTELKI 
Zabawa wymagająca dużo odwagi:). Na jednym końcu sali stawia się butelkę alkoholu, na drugim 

końcu  ustawiają  się  zawodnicy.  Na  znak  orkiestry  zawodnicy  zaczynają  układać  na  podłodze 

sznurek z ubrań, które mają na sobie. Wygrywa osoba, która pierwsza ułoży sznurek tak długi żeby 

sięgnął do postawionej po drugiej stronie butelki. Nie ma, co ukrywać, dobrze jest mieć wtedy na 

sobie dużo ciuchów.:) 

ZBIERANIE PIENIĘDZY 
Tej zabawy chyba nikomu nie trzeba opisywać, ale dla formalności niech będzie. Zabawa  ma swoje  

miejsce  najczęściej  po  oczepinach.  W  zabawie  bierze  udział  Para  Młoda, Świadkowie i wszyscy 

chętni goście. Świadkowie dostają miseczki i siadają sobie pod sceną, Para młoda rozpoczyna taniec. 

Goście biorący udział w tej zabawie mogą tańczyć tylko z Parą Młodą, aby zatańczyć z Panem lub Panią 

Młodą należy uiścić opłatę u świadków. Zebrane pieniądze para młoda przeznacza na wózek dla 

swojego dziecka. 

TANIEC W KÓŁECZKU DLA WSZYSTKICH 
Tą zabawę najczęściej organizuje się w trakcie wesela, ale można spotkać ją w grupie zabaw 

oczepinowych. Do zabawy dobiera się dowolnie dużą grupę osób płci obojga i ustawia się je na 

przemian Pan, Pani... w kółku. Następnie pląsając rozpoczyna się taniec w kółko trzymając się za rączki. 

Wodzirej w trakcie zabawy przerywa, co chwilę taniec i pyta o poszczególne części ciała np. rączki 

były? na co biorący udział w zabawie odpowiadają stosownie do sytuacji. Po każdym pytaniu następuje 
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zmiana części ciała, za którą biorący udział w zabawie się trzymają. Uwaga!!! Zabawa raczej dla osób 

pełnoletnich :) 

KIJEK 
Do tej zabawy niezbędny jest kijek np. od szczotki no i kilku odważnych. Zasady zabawy są bardzo 

proste: należy wypić setkę wódki, przykładając czoło do kijka obiec go 10 razy dookoła, a następnie 

szybciutko dobiec do oddalonej na drugim końcu sali Pary Młodej, która trzyma nagrodę. 

MISECZKA 
Wybieramy kilku odważnych facetów. Kładziemy na podłodze miseczkę lub talerzyk. Para Młoda siada 

kilka(naście) metrów od miseczki, młoda trzyma szklaneczkę i butelkę popitki, a młody kieliszek i 

wódkę. Każdy z ochotników ma kręcić się wokół miseczki 10 razy jedna ręką dotykając miseczki drugą 

trzymając na głowie. Po obiegnięciu miseczki 10 razy ma biec do  pary młodej, wypić kieliszek wódki i 

popitkę. Jak już wszyscy przejdą zadanie para młoda wybiera najlepszego, dla którego nagrodą jest ... 

zamiana szkła, nalewają do szklanki wódki, a do kieliszka popitki. Bardzo fajny konkurs, (chociaż trzeba 

pilnować, aby się nie pozabijali jak biegną (do tej pory jak gramy nikt nie wymiękł i każdy, kto wygrał 

zamianę szkła wypijał jednym duszkiem szklane wódki). Wszyscy goście się śmieją i dobrze bawią przy 

tym. 

TANIEC NA WYTRZYMAŁOŚĆ 
Do konkursu staje kilka par. Wodzirej prowadzący zabawę często dobiera sobie sędziów w postaci Pary 

Młodej  lub  Świadków.  W  zabawie  wygrywa  para,  która  najdłużej  wytrwa  na  parkiecie. W 

zależności od wersji tej zabawy może ona przybrać formę siłową, lub zręcznościową: 

 w wersji siłowej wodzirej zmusza partnerów do coraz trudniejszych figur, np.: z partnerką na 

rękach, w przysiadzie, itp. 

 w wersji zręcznościowe tańczącym daje się np. balon, który umieszczany jest między różnymi 

częściami ciał tańczących. Para, która zgubi balon odpada. 

 inna odmiana wersji zręcznościowej   to   taniec   z   marynarką,   w   którym   partnerzy na 

wybrany znak zamieniają się marynarką. Ostatnia para odpada. 

ZMIANA MARYNAREK 
Do konkursu można prosić od 5-10 par. Panowie muszą być ubrani w marynarki. Zespół gra skoczną, 

taneczną muzykę, pary tańczą, kiedy skończy nagle grać. Panowie z pomocą pań szybko zdejmują 

marynarki, przekładają rękawy na lewą stronę i zakładają z powrotem. Ta para, która zrobi to jako 

ostatnia lub w ogóle nie zdąży - odpada. Pozostałe pary znowu tańczą - gdy zespół kończy grać 

(kilkanaście sekund muzyki) sytuacja się powtarza, tym razem  przekładamy marynarki na prawą 
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stronę. W ten sposób dochodzimy do finału. Cały czas  zachęcamy publiczność do dopingowania. Na 

jurora można poprosić któregoś z gości. Nagrodę funduje organizator - gospodarz zabawy. 

 

ZABAWY NA OCZEPINY 

 

W trakcie oczepin zawiązujemy oczy panu młodemu. Pani młodej wręczamy 12 klamerek do prania, 

musi je powpinać w różne miejsca na swojej garderobie. Potem przygrywając zespół prosi Pana 

młodego, aby je znalazł! To samo można zaproponować  świadkom. Kolejna zabawa. Zapraszamy na 

środek dwie pary, które cechują się wyjątkowym poczuciem humoru. Zespół gra skoczną melodię a 

pary rywalizują, która najśmieszniej zatańczy. Wszystkie pozy, chwyty, figury są dozwolone. Goście 

oklaskami oceniają, która para ich rozbawiła najbardziej. 

DZIDZIUSIE (NIE ZAPEWNIAMY REKWIZYTÓW) 
 Dla każdej pary potrzebne będą następujące akcesoria 

 czapeczka... niemowlęca (można uszyć) 

 butelka ze smoczkiem (dla niemowląt) 

 śliniaczek 

 grzechotka 

 mogą być pampersy (problem z rozmiarem, to jest opcja, ale z nimi jest śmieszniej) 

Panowie siedzą na krzesłach trzymając ręce z tyłu, nie mogą pomagać paniom. Panie prosimy na start, 

jak najdalej od panów. Nalewają napój do butelek, zbierają akcesoria i biegną w stronę swoich 

partnerów. Zakładają czapeczkę, śliniaczek, pampers... i karmią swoich "dzidziusiów". Panie zachęcają 

(poganiają) panów do szybszego picia grzechotką! Zwycięska para otrzymuję nagrodę np. piwo, 

szampan, wódkę, ew. kanapkę na zagrychę. 

„RODZINNE STO LAT” 
Po kilku pierwszych tańcach, w czasie przerwy, prosimy całą rodzinę pana młodego o powstanie. 

Panowie nalewają wódkę, następnie cała rodzina śpiewa sto lat i pije za zdrowie rodziny pani młodej. 

Dziękujemy rodzinie pana młodego i o to samo prosimy rodzinę pani młodej. Później śpiewamy ogólne 

sto lat dla pary młodej. Jeżeli wesele jest filmowane możemy umówić się z kamerzystą, aby stanął na 

podwyższeniu, tak, aby objąć cały parkiet a my prosimy gości po jakimś wesołym tańcu, aby na nasze 

raz, dwa, trzy bardzo głośno krzyknęli w kierunku kamery swoje imię! 

ZABAWA DLA WSZYSTKICH GOŚCI 
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Goście tworzą duże koło. Wewnątrz koła pozostają Państwo Młodzi. Zespół gra melodię np.: walczyka i 

w momencie, gdy przestanie grać Młodzi stają tyłem do siebie i na 1 2 3 odwracają się do siebie, jeżeli 

odwrócą się w tym samym kierunku to całują się i wybierają sobie nowego partnera i cała zabawa trwa 

dalej z większą ilością par. Tańczymy tak do momentu aż wszystkie pary z koła będą tańczyły ze sobą. 

DYSCYPLINY SPORTOWE 
Pary losują karteczki, na których są wypisane dyscypliny sportów: 

 łyżwiarstwo Figurowe 

 jazda konna 

 walka karate 

 (można jeszcze coś wymyślić) 

 pary mają zadanie zaprezentować te dyscypliny (ubaw po pachy). 

WYKRYWACZ KŁAMSTW 
Para młoda siada do siebie plecami a prowadzący zadaje im pytania zaczynające się, od „kto" (np., kto 

z was częściej mówi "kocham cię"?). Panna i Pan Młody mają karteczkę, na której z jednej strony 

napisane jest "ja" a z drugiej "on" (wersja dla niej) lub "ona" (wersja dla niego). Po usłyszeniu pytania 

każde musi odwrócić karteczkę z właściwą wg niego odpowiedzią w stronę "publiczności". Jeśli 

odpowiedzi są niezgodne - karniaczek albo taniec. 

PODAJ DALEJ 
Zabawa często organizowana na początku wesela podobno pomaga szybciej poznać się wszystkim 

osobom znajdującym się na przyjęciu. Zabawę zaczyna Para Młoda przekazując sobie pocałunek, 

następnie pocałunek przekazywany jest dalej przez całą salę od jednego gościa do drugiego, aż wróci 

do Pary Młodej. 

MUCHA I WELON INACZEJ 
Pan młody musi odpiąć welon pani młodej (liczy się czas np. 12 sekund.) i potem tyle razy musi 

pocałować młodą, czyli 12 razy, a goście mówią, w które miejsce.  Pani  Młoda  robi  to  samo Bierze się 

stroik z głowy panny młodej i chowa w bukiecie na stole, lub pod klapą wodzireja albo pod krzesłem. 

Przedtem wyprasza się panny z sali. W tym czasie, gdy one szukają goście śpiewają, żeby nie 

podpowiadać... 

Inna wersja dla panów: stają w kole, Pan Młody podaje muchę i po kolei "idzie" z rąk do rąk tyle razy ile 

lat w sumie mają Młodzi. Na kogo  wypadnie  na  tego  bęc Jeszcze jedna wersja: sadza się na stole i na 

krześle Państwa Młodych. Tańczą wkoło nich panny i kawalerowie, gdy przestaje grać, muszą się 

wdrapać na stół. Facet na kolana Panny Młodej, Kobieta  na   kolana   Pana   Młodego.   Oni   zostają   
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nową   Parą   Młodą. Osoby, które łapią welon siadają na krzesłach, i dziewczynę podnoszą z krzesłem 

panowie, a pana panie, jeśli ktoś dużo waży jest śmiesznie. 

KONKURS DLA PAŃ 
Wybiera się kilka pań i stawia na środku o jedno krzesło mniej, niż jest pań. Panie chodzą w kółko w 

rytm muzyki a kiedy muzyka ucichnie zespół rzuca rozkaz, co mają  zdobyć od pozostałych gości (prawy 

męski but, krawat, damski szal itp.)  Za  każdym  razem  ta, która nie zdąży przynieść fanta i usiąść na 

krzesełku odpada. Na koniec, gdy zostaną dwie każe się im przynieść ze stołu dwie dowolne butelki. 

Ostatni rozkaz to wypicie w jak najszybszym czasie dowolnego napoju z butelki i powrót na krzesełko. 

Ta, która będzie sprytna przyniesie ze stołu wodę, albo sok zamiast wina lub wódki oczywiście wygra. 

POZNAJMY SIĘ 
Młoda i młody mają wybrać po np. 8 osób ze swoich rodzin..4 dziewczyny i 4 chłopaków. stają oni w 

dwóch rzędach i zabawa polega na zapoznawaniu się rodzin.-stawiamy dwa rzędy, naprzeciwko siebie. 

Panie naprzeciw panów. i każdy po kolei mówi, co podoba mu się w osobie, która stoi naprzeciw i są to 

usta, oczy, włosy, ramiona, dłonie itd...i tak cały rząd.. Trzeba to  zapamiętać,  bo  następna  runda  to..  

należy  pocałować  osobę  z  przeciwnej  strony w to najpiękniejsze miejsce.. hmmm.. tutaj chyba 

trzeba uważać, co się wskazuje.. ale jak ktoś nie zna zabawy to, hmm, ma problem. 

TANIEC NA GAZECIE 
Para dostaje gazetę i tańczy na niej po chwili składa się gazetę na pół i znowu na pół. Wygrywa para, 

która dłużej utrzyma się na jak najmniejszym kawałku gazety. 

ZABAWA W KOTKA I MYSZKĘ 
Panna młoda staje w kółku otoczona przez inne panny, (jeśli jest ich za mało mogą być mężatki). 

Zadaniem pana młodego jest przedostać się do żony, a zadaniem panien nie dopuścić go - taka zabawa 

w kotka i myszkę, tylko myszka nie ucieka. 

BUZIAKI DLA MŁODYCH 
Młodzi tańczą w środku a goście w kółeczku. Panowie robią jedno kółeczko. a panie za nimi drugie. W 

trakcie   tańca   Pan   młody   dołącza   do   kółeczka   panów,   a   młoda   zostaje sama w środeczku i 

po kolei daje buziaka każdemu panu w kółeczku Później wraca młody, znowu chwilę tańczy z młodą 

panowie robią kółeczko na zewnątrz a panie w środeczku Pani Młoda dołącza do kółeczka pań a młody 

zostaje   sam   na   środku.   Po   chwili   koniec   muzyki. Młody w środku koła klęka na kolanko i 

wszystkie panie naraz na hurra mają pocałować pana młodego. 
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SZNURKI I KLUCZYKI 
Młodzi  wybierają  po  3  pary  ze  swoich  rodzin.  Pary  stają  naprzeciw  siebie  a  dwóch panów z 

orkiestry staje na końcach ze sznurkiem i przywiązanym do jego końca kluczykiem.. zadanie polega na 

szybkim przewleczeniu sznurka przez wszystkie osoby przez swoje ubrania - panie od góry a  panowie  

od  dołu.   potem,   kto   pierwszy   cały   sznurek wyciągnie. 

DRUGA TWARZ 
Tę zabawę często łączy się z innymi zabawami tak, aby obie osoby w parze miały możliwość się 

wykazać. Tak, więc wybieramy cztery pary, do zabawy należy przygotować dwie pary pończoch. 

Panowie siadają na krzesełkach, a Panie zakładają Panom pończochy na głowy. Para młoda występuje 

w roli jury i ma za zadanie wybrać najzabawniejszą twarz wesela. Zabawa polega na tym, że Panie 

kolejno zdejmują panom pończoszki z twarzy, ciągnąc za węzełek zawiązany na końcu każdej 

pończoszki. 

BALONY Z PRZYRZECZENIAMI 
Młodzi losują, a następnie przebijają balony, w których są ukryte karteczki z wypisanymi 

przyrzeczeniami na przyszłe życie. Tekst oczywiście odczytują nagłos np. "Tego już więcej nie 

powtórzę, ale to ja wolę zawsze być na górze".  

 

 

 

Wyboru zabaw oczepinowych zawsze dokonujemy w  porozumieniu z Młodą Parą, 

a czas oczepin nie przekracza 1 godziny. 
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DJ / WODZIREJ NA IMPREZĘ 
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OFERTA DLA FIRM 

Zapewniamy   Państwu   kompleksową   oprawę   muzyczną    imprez  firmowych jak i również 

profesjonalne nagłośnienie konferencji, spotkań integracyjnych czy biznesowych. Na spotkaniu z 

organizatorem ustalam harmonogram danej imprezy, jak i dobieram optymalny sprzęt nagłaśniający i 

oświetleniowy, tak aby w zupełności spełniał Państwa oczekiwania. W trakcie imprezy organizuję 

zabawy integracyjne, które z całą pewnością na długo pozostaną w pamięci bawiących się gości. 

Posiadam również duży ekran projekcyjny o wymiarach 180x150 na którym można: 

 zorganizować profesjonalne KARAOKE, 

 wyświetlać prezentacje multimedialne, 

 animować zdjęcia: firmowe, indywidualne, z danej imprezy, z poprzednich imprez, 

 reklama firmy, 

 reklama produktu 

 niejednokrotnie wykorzystywany również podczas konferencji, Więcej informacji telefonicznie 

bądź mailowo. 

 

OFERTA DLA SZKÓŁ 

Swoją ofertę również kieruje do szkół. Oferuję profesjonalne prowadzenie imprez szkolnych takich jak: 

 Studniówki, 

 Półmetki, 

 Dyskoteki Szkolne, 

 Spotkania Klasowe, 

 Bale Karnawałowe 

Dysponuję bardzo obszernym repertuarem dzięki czemu jestem w stanie zaspokoić nawet najbardziej 

wymagającego imprezowicza. Posiadam duże zaplecze techniczne od nagłośnienia które podoła 

nagłośnić nawet ponad 1000 osób, poprzez profesjonalne oświetlenie sceniczne które tworzy 

niepowtarzalny klimat. Podczas imprez takich jak Studniówki czy Półmetki organizuję również różnego 

rodzaju zabawy, konkursy. Plan imprezy oraz wszelkie atrakcje ustalane są indywidualnie z klientem. 

Oferuję   także   możliwość   zagrania   Studniówki   bądź   innej   Imprezy   Szkolnej 

„Orkiestra & DJ”. W praktyce wygląda to tak, że DJ gra na przemian z Orkiestrą (przeważnie 30 minut 

gra DJ, a następne 30 minut Zespół). Jest to doskonała propozycja na większe Studniówki bądź Imprezy 

Szkolne! 

Doskonała zabawa GWARANTOWANA! 
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IMPREZY KARNAWAŁOWE 

Zimowy czas balów i zabaw to również dla nas intensywny okres! Posiadając wieloletnie doświadczenie 

i bogaty repertuar oferujemy także oprawę muzyczną imprez karnawałowych. Dzięki energii jaka z nas 

emanuje wyciągniemy na parkiet każdego! 

 

BANKIETY 

Korzystając z tego, że nie ograniczamy się jedynie do grania muzyki typowo rozrywkowej, stworzyliśmy 

unikalny projekt przeznaczony na okoliczności bardzo kameralne. W projekcie tym bierze udział DJ, 

oraz saksofonista, akordeonista LUB WOKALISTKA. 

Ocierając się o różne style i rodzaje muzyczne mogliśmy stworzyć  ofertę składającą się z piosenki 

artystycznej połączonej ze standardami jazzowymi. Taki klimatyczny koncert na pewno umili czas na 

każdym bankiecie.  

ZORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ BIESIADE, PRZY AKOMPANIECIE AKORDEONU, SKRZYPIEC, W ZALEŻNOŚCI 

OD FORMY ZAMÓWIENIA 

 

PLENERY 

Imprezy plenerowe to nic innego jak spotkania na terenie otwartym połączone z koncertami oraz 

realizowaniem zabaw. Nasza ekipa składa się z ludzi którzy posiadają spore doświadczenie przy 

organizacji i prowadzeniu tego typu imprez, a wieloletnia praca na scenie, odpowiedni sprzęt jakim 

dysponujemy jest gwarancją profesjonalnej obsługi tego typu imprez. 

 

BIZNES PARTY 

Wydarzenia tego rodzaju coraz częściej organizowane są przez przedsiębiorców dla pracowników, a 

My z miłą chęcią podejmujemy się tego typu wyzwaniom i umilamy je muzyką (ATRAKCJAMI KTÓRĘ 

BĘDĄ ODPOWIEDNIO DOBRANE, PO USTALENIACH Z FIRMĄ ZAINTERESOWANĄ) dobrą zabawa, 

GWARANTOWANA 
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KARAOKE 

Oferta jest skierowana przede wszystkim do właścicieli pubów, barów, restauracji, ośrodków  

wypoczynkowych,  ale  i   także   dla   osób   które   organizują    urodziny, jubileusze, wesela oraz inne 

imprezy okolicznościowe. 

Poza prowadzeniem wesel, imprez firmowych bądź też innych imprez okolicznościowych   zajmuję   się   

również   profesjonalnym    prowadzeniem    imprez  KARAOKE, z wokalistką lub bez. 

 

 

 

 

UWAGA: 

Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość profesjonalnej rejestracji dźwięku z wykonań 

uczestników karaoke i przekazanie nagranej płyty po imprezie. 
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FOTOGRAFIA I FILM 
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FOTOGRAFIA I FILM 

Ślub to jedna z najwspanialszych chwil w życiu naszym jak również naszych bliskich. To niesamowite 

wydarzenie wprowadza nas w otwarcie najważniejszego rozdziału w życiu – założenie własnej rodziny. 

Takie chwile warto uwiecznić na profesjonalnie wykonanych zdjęciach lub filmie korzystając z 

doświadczonych i sprawdzonych fotografów czy kamerzysty.  

 

Pragniemy Wam przybliżyć naszą ofertę, po skorzystaniu z której, będziecie wracać do tego pięknego 

dnia wielokrotnie sami jak również w gronie najbliższych Wam osób.  

Efektem naszych realizacji, w zależności od wybranego pakietu, są: 

 Fotoreportaż – w pełni obrobione zdjęcia z przygotowań, ceremonii, wesela i pleneru 

 Film/Teledysk ślubny – klip składający się z przygotowań, ceremonii, wesela i pleneru 

 płyty DVD (jedna dla młodej pary i dwie płyty dla rodziców) z nadrukiem i specjalnie 

zaprojektowaną okładką oraz nagranym reportażem 

 FotoAlbum – zaprojektowany indywidualnie pod każdego klienta 

 

OFERTA FOTOGRAFII 

 wykonanie zdjęć od przygotowań Państwa Młodych, podczas ceremonii w kościele, w czasie 

wesela jak również w plenerze (preferowanym w innym terminie) 

 konsultacja przed dniem ślubu 

 indywidualne podejście do każdego klienta 

 min 350 najpiękniejszych ujęć poddanych autorskiej obróbce (nie ograniczamy ilości zdjęć, 

jeżeli efektem pracy będzie np. 600 zdjęć to wszystkie zostają obrobione i oddane) 

 prywatny album zdjęć dla rodziny i znajomych na stronie chroniony hasłem 

 fotoalbum 20x20 (20 stron) z najpiękniejszymi, wybranymi przez nowożeńców, zdjęciami 

(możliwość zmiany na album w większym formacie lub zwiększenia ilości rozkładówek – oferta 

w usługach dodatkowych) 
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OFERTA FILMU 

 rejestracja wydarzenia od przygotowań Państwa Młodych, podczas ceremonii w kościele, w 

czasie wesela jak również w plenerze (preferowanym w innym terminie) 

 konsultacja przed realizacją 

 indywidualne podejście do każdego klienta 

 prywatny album z filmem dla rodziny i znajomych na stronie chroniony hasłem 

 możliwe ujęcia z drona 

 dynamiczne kinowe ujęcia z kilku kamer (w zależności od pakietu) 

Nie nagrywamy monotonnego filmu chodząc dookoła sali, jeżeli nawet miałby być krótszy niż 

tradycyjna realizacja w naszej ocenie powinien mieć „kinowy styl” tak aby oglądać go 

wielokrotnie nie musząc go przewijać z powodu utraty zainteresowania. 

 do wyboru jeden z trzech pakietów filmowych: 

o pakiet pierwszy: dynamiczny 10 min teledysk ślubny z fragmentem przysięgi i 

najważniejszymi ujęciami z tego pięknego dnia 

o pakiet drugi: dynamiczny 30 min film z podkładem muzycznym (+ 5 min teledysk) 

rejestrowany przez dwóch operatorów 

o pakiet trzeci: dynamiczny 60 min film z podkładem muzycznym (+ 5 min teledysk) 

rejestrowany przez min dwóch operatorów (zależne od ilości gości na weselu) 

 

W PAKIECIE TANIEJ! 
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DODATKOWA OFERTA 

 Foto-Album Standard: (album znajdujący się w ofercie fotografii ślubnej) 

o format: 20x20 cm  

o 40 stron na papierze fotograficznym (każde dodatkowe 2 strony: 15 zł)  

o sztywne kartki (gramatura 800 g/m2)  

o otwieranie albumu „na płasko”  

o gruba okładka  

 Foto-Album Premium:  

o Format: 30x30 cm  

o 20 stron na papierze fotograficznym (każde dodatkowe 2 strony – 25 zł)  

o sztywne kartki (gramatura 800 g/m2)  

o otwieranie albumu „na płasko”  

o gruba okładka  
 Foto-Album Premium BOX:  

o Format: 30x30 cm 
o 20 stron na papierze fotograficznym (każde dodatkowe 2 strony – 25 zł) 
o sztywne kartki (gramatura 800 g/m2) 
o otwieranie albumu „na płasko” 
o gruba okładka  
o stylowe sztywne pudełko na album 
o pendrive 

 Pakiet "+DWA" 
Jest to idealny wybór jeżeli chcecie sprawić pamiątkę również rodzicom. 
W pakiecie tym z wybranym albumem Premium znajdują się DWA identyczne albumy w 
mniejszym formacie 20x20 cm. 

 podziękowania dla rodziców  
pokaz zdjęć z podkładem muzycznym 

 podziękowania dla rodziców  
Pokaz zdjęć z podkładem muzycznym. Zdjęcia imitujące animację (parallax) - postaci ze zdjęcia 
powiększają się niezależnie w stosunku do tła sprawiając efekt "ruchu" (max 30 zdjęć - każde 
kolejne 10 zł)  

 film z podziękowaniem dla rodziców (ok 5 min):  
dynamiczny film z udziałem narzeczonych, w czasie którego (wg ustalonego wspólnie 
scenariusza) dziękują rodzicom za wszystkie lata swojego życia  

 narzeczeńska sesja zdjęciowa (ok 30 zdjęć):  
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Oferta reportażu ślubnego realizowana przy współpracy z grupą Weseli.eu.  

Szczegółowa oferta jak i realizacje dostępne na stronie: 

www.weseli.eu 

 

Pytania o dostępność terminu jak i szczegóły oferty prosimy kierować na: 

kontakt@weseli.eu 

tel. 793 526 146 
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USŁUGI TRANSPORTOWE 
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WYNAJEM SAMOCHODU DO ŚLUBU 

 

Spraw by ten dzień był idealny! Korzystając z naszej oferty nie musisz się przejmować czyszczeniem i 

przybraniem samochodu, a do ślubu zawiezie Was szofer o wysokiej kulturze osobistej :) 

W ramach prezentu od firmy otrzymacie jeszcze na podróż butelkę szampana. 
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PAKIET STANDARD 

Do ślubu z Kierowcą do 4h i (100 km) od dojechania do Klienta, po przekroczeniu + 50gr/km 

 Przejazd po Pana Młodego 

 Przejazd po Panią Młodą 

 Przejazd do kościoła 

 Przejazd na salę weselną 

DO WYBORU SAMOCHODY 

Mercedes glc  z przystrojeniem 800 zł 

Mercedes glc bez przystrojenia 750 zł 

Volvo s90  z przystrojeniem 750 zł 

Volvo s90 bez przystrojenia 700 zł 

Opel  Insignia z przystrojeniem 500 zł 

Opel Insignia bez przystrojenia 450 zł 

 

PAKIET PREMIUM 

Do ślubu z Kierowcą do 6h bez limitu kilometrów 

 Przejazd po Pana Młodego 

 Przejazd po Panią Młodą 

 Przejazd do kościoła 

 Przejazd na salę weselną 

 Przejazd na sesje zdjęciową tego samego dnia 

 Słodko-Alkoholowy prezent 

DO WYBORU SAMOCHODY 

Mercedes glc  z przystrojeniem 900 zł 

Mercedes glc bez przystrojenia 850 zł 

Volvo s90  z przystrojeniem 850 zł 

Volvo s90 bez przystrojenia 800 zł 

Rozwożenie gości weselnych (w pakiecie taniej) 

Mercedes Vito 9 os. 

( 150 km w cenie ) po przekroczeniu limitu + 1zł/km. (do 100km) 
powyżej (50gr/km) 

450 zł 
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ROZWOŻENIE GOŚCI WESELNYCH 

 

Dodatkowo zajmujemy się rozwożeniem gości weselnych komfortowym busem. 

 

ROZWOŻENIE SAMOCHODEM 

Mercedes Vito 9 os. 

( 250 km w cenie ) po przekroczeniu limitu + 1zł/km. (do 100km) 
powyżej (50gr/km) 

650 zł 
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DEKORACJE ŚWIATŁEM 
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DEKORACJE ŚWIATŁEM 

Dekoracje światłem to technika pozwalająca na nadanie miejscom bajecznego   klimatu. Dzięki 

mnogości możliwości efekt może być dostosowany do Państwa potrzeb. Polega głównie na oświetleniu 

ścian, sufitów oraz elementów architektury. Wykorzystujemy oświetlenie LED, oświetlenie 

konwencjonalne, teatralne oraz inteligentne. 

 

 

NASZE USŁUGI DEKORACJI ŚWIATŁEM ŚWIADCZYMY W ZAKRESIE: 

 Dekoracji świetlnych sal bankietowych 

 Dekoracji światłem konferencji, kongresów, sympozjów i zjazdów 

 Dekoracji światłem imprez okolicznościowych takich jak komunie, urodziny, osiemnastki, 

studniówki itp. 

 Oświetlenia dekoracyjnego eventów i imprez firmowych 

 Oświetlenie na wesele 

 Oświetlenie bankietów 

 Oświetlenie Sylwestra 

 Dekoracji światłem sal weselnych (dekoracje światłem na ślub i wesele) 

 Świetlne dekoracje sali weselnej 
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NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI 

Nasza    dekoracja    światłem    tworzy   wielobarwny    klimat.    Dzięki    zastosowaniu najnowszej i 

ekologicznej technologii LED oraz urządzeń sterowanych komputerowo, każde wydarzenie nabierze 

nowych barw! 

Wyróżnia nas oryginalne, nieszablonowe podejście do realizacji nawet najbardziej skomplikowanych    

projektów.    Stawiamy    na    innowacje    i      zaskakujące     rozwiązania. Już na etapie projektowania 

dbamy o to, aby każdy detal był w stu procentach dopracowany. Przenikające  się  barwy,  promienie  i  

kształty  będą  się  zmieniać i  dopasowywać  do   muzyki, jak również do charakteru zabawy. 

Jesteśmy elastyczni, DOPASUJEMY SIĘ DO PREFERENCJI DANYCH KLIJENTA, ŻEBY WPEŁNI ZADOWOLIĆ 

STRONĘ WIZUALNĄ, I PODOŁAĆ KAŻDEMU WYZWANIU. 

 

 

CO PODŚWIETLAMY? 

Zajmujemy się dekoracją światłem takich miejsc jak sale weselne, bankietowe i balowe, restauracje, 

hale i inne pomieszczenia, w których zechcą Państwo zorganizować określoną uroczystość. Dzięki nam 

zmienią się one nie do poznania. Podświetlamy architekturę, namioty, sale, stanowiska wystawowe, 

samochody. Nasza dekoracja światłem ubarwia wesela, urodziny, imprezy firmowe, koncerty, event’y 

plenerowe, cateringi. 
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Tło świetlne, które tworzymy, jest chwalone prze fotografów, pomaga stworzyć piękną pamiątkę 

wyjątkowego dnia. Zarówno Wy jak i Wasi Goście będziecie zachwyceni tym, jak wspaniale 

podkreślone zostanie wnętrze i charakter Waszej imprezy. Tworzymy niepowtarzalne iluminacje 

świetlne, które uświetnią swoim blaskiem każde wydarzenie. Realizowaliśmy rozbudowane projekty na 

weselach, bankietach, konferencjach, balach czy koncertach. Jesteśmy profesjonalistami i zawsze 

dokładamy wszelkich starań, aby osiągnięte efekty zapierały dech w piersiach. 

 

Dostosowujemy  nasz  sprzęt  oraz  styl  projektu  do  charakteru  danego  eventu,  jak    również do 

miejsca, w którym jest on organizowany. Stworzymy kameralny, a nawet intymny nastrój, jak również 

ożywimy i uatrakcyjnimy każde wnętrze. 

 

OFERTA 1 

 10-15szt. reflektorów LED RGB o mocy 54w (każda), 

 5-8 listw LED RGB 

 Urządzenia do dekoracji światłem ustawione są tak, aby zapewnić najlepszy efekt, nie 

zapominając o kwestii bezpieczeństwa 

 Możliwość ustawienia dowolnej barwy dzięki cyfrowym sterownikom - umożliwia to dobranie 

barwy światła do koloru dekoracji konwencjonalnej 

 Możliwość ustawienia  jednej konfiguracji oświetlenia (barwy) - koszt niższy o 10% 

 Podczas uroczystości sugerowane jest wykorzystanie ok 1/3 oświetlenia na sali weselnej 

 Możliwość dekoracji światłem stołu Państwa Młodych 

 Wytwornica do baniek mydlanych 

 Sala do 150 osób 

 

Cena: od 1000 zł (prezent pokaz ogni sztucznych 1 min)  
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OFERTA 2 

 15-20 sztuk reflektorów LED RGB o mocy 60w (każda) 

 10-15 listw LED RGB 

 Statyczna dekoracja poprzez projekcję laserową na parkiecie (kropki, napisy, oraz inne wzory 

gobo) 

 Ruchoma dekoracja w formie głów RGBW o mocy 105W (każda) 

 Urządzenia ustawiane są tak aby zapewnić najlepszy efekt, nie zapominając o kwestii 

bezpieczeństwa 

 Możliwość ustawienia dowolnej barwy dzięki cyfrowym sterownikom - umożliwia to dobranie 

barwy światła do koloru dekoracji konwencjonalnej wesela 

 Podczas uroczystości możliwość wyłączenia całego oświetlenia na sali 

 Możliwość dekoracji stołu Państwa Młodych 

 Sala do 200 osób 

 

Cena: od 1500 zł (prezent pokaz ogni sztucznych 2 min)  

 

Oferta na życzenie klienta może być dowolnie konfigurowana po wcześniejszych oględzinach sali wraz z 

klientem - wycena usługi następuje po rozplanowaniu projektu dekoracji (Cena może być niższa niż 

opisana w pakietach, bądź wyższa w przypadku wielkiego projektu - usługi). 

  

OFERTA SPRZĘTOWA:  

 Reflektory Par LED RGB 

 Reflektory BAR LED RGB 

 Głowy ruchome WASH RGB 

 Maszyna do baniek mydlanych 

 Maszyna do sztucznej mgły (wykorzystywana podczas projekcji laserowej oraz podczas pracy 

świateł efektowych) 

 Maszyna do ciężkiego dymu 

 Statywy oraz rampy oświetleniowe 

 Laser RGB 1000 MW + ILDA 

 Projektory laserowe RG 

 Stroboskop 1000 W 

 Efekty Double Derby LED EGBW 

 Efekty 4 Eyes X LED RGBWA 

 Sterowniki oświetlenia analogowe, jak i cyfrowe DMX 512 
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Komfort dla klienta 

Stawiamy na pełną wygodę osób korzystających z naszych usług. Identyfikujemy Państwa potrzeby i 

preferencje, a następnie przygotowujemy optymalną ofertę, w której zawarte będą najlepsze  

rozwiązania  dla  danego  zlecenia.  Każdy  projekt  traktujemy  jak  nowe    wyzwanie. Do każdego 

podchodzimy w sposób indywidualny, starając się osiągnąć perfekcję w każdym calu. Zależy nam na 

tym, aby nasi Klienci byli w pełni zadowoleni z wykonanej przez nas pracy, a wszyscy     uczestnicy     

uroczystości     na     długo     zapamiętali     nasze     dekoracje     światłem. 
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FOTOBUDKA 
 

  



 

40 

 

FOTOBUDKA 

Szykuje się nudna impreza w pracy? Nie masz pojęcia jak zaskoczyć swoich gości na weselu? Szukasz 

pomysłu na nietuzinkową atrakcję dla dzieci? Wykorzystałeś już wszystkie możliwości integracji 

dostępne w swojej okolicy i żadna nie przynosi skutku? Znamy sposób, aby wydarzenie zostało w 

pamięci gości na długo. A nawet nie tylko w pamięci! 

 

Fotobudka to aparat fotograficzny   do   samodzielnej   obsługi,   w   którym   przeniesiecie   się do 

zabawnego świata barwnych przebrań i gadżetów. Na krótki czas zamienisz się w kowboja, księdza, 

pielęgniarkę czy gwiazdę disco. Fotobudka to doskonała zabawa dla osób w każdym wieku i o 

zróżnicowanym poczuciu humoru! 
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Nasza fotobudka umożliwia natychmiastowe drukowanie zdjęć w nieograniczonej ilości. Każdy 

uczestnik już podczas imprezy otrzyma niekonwencjonalną pamiątkę w postaci szalonej fotografii w 

najbardziej wymyślnym stroju. 

Pracujemy na terenie województwa Podkarpackiego oraz w jego obrębie! Fotobudka doda kolorów 

każdemu wydarzeniu, a wszyscy uczestnicy otrzymają wspaniałą pamiątkę w postaci kolorowych zdjęć. 

Wybierz pakiet Najbardziej odpowiedni dla Ciebie lub skontaktuj się z nami w celu ustalenia pakietu 

indywidualnego.  

 

PAKIETY 

PAKIET MINI PAKIET MIDI PAKIET MAXI 

700 zł 900 zł 1100 zł 

Czas: 2h 

Zdjęcia: bez limitu 

Śmieszne gadżety 

Płyta DVD ze zdjęciami 

Dojazd do 40 km w cenie 

Dowolny układ zdjęć 

Tło do fotobudki 

Pomoc Asystenta 

Fotoalbum od 30 zł 

Czas: 3h 

Zdjęcia: bez limitu 

Śmieszne gadżety 

Płyta DVD ze zdjęciami 

Dojazd do 40 km w cenie 

Dowolny układ zdjęć 

Tło do fotobudki 

Pomoc Asystenta 

Fotoalbum w cenie 

Personalizacja Fotobudki 

Czas: 4h 

Zdjęcia: bez limitu 

Śmieszne gadżety 

Płyta DVD ze zdjęciami 

Dojazd do 100km w cenie 

Dowolny układ zdjęć 

Tło do fotobudki 

Pomoc Asystenta 

Fotoalbum w cenie 

Personalizacja Fotobudki 
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ANIMACJA 
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ANIMACJA 

Nie tylko w czasie deszczu dzieci mogą się nudzić. Często dzieje się tak również w czasie wesel gdy 

rodzice idą tańczyć czy rozmawiają z rodziną lub znajomymi. Dlatego właśnie wychodzimy na przeciw 

potrzebie jaką jest zorganizowanie czasu dla małych pociech tak aby wszyscy w czasie tego wielkiego 

dnia mieli możliwość  bawić się jak najlepiej. 

 

OFERUJEMY: 

 malowanie twarzy dzieciom, 

 zabawy z chustą animacyjną, 

 wizytę Myszki Miki I Minnie, 

 modelowanie balonów, 

 zabawy muzyczno-ruchowe 

 pokaz wielkich baniek mydlanych 

 “zamykanie” dzieci w bańce mydlanej 

 dmuchany tor przeszkód (dla dzieci poniżej 5 lat) 

 



 

44 

 

MOŻLIWE ZABAWY DO PRZEPROWADZENIA 

 malowanie twarzy dzieciom, 

 zabawy z chustą animacyjną 

 I zabawa pt. „Taniec pod liną” (muzyka w tle, dzieci przechodzą pod liną, którą dajemy coraz 

niżej) 

 II zabawa dla dzieci i rodziców pt. „Przeciąganie liny”  

 Zabawy prowadzone przez pana wodzireja umówione z organizatorem.  

 Zabawy z chustą animacyjną  

 „Winda” - trzymamy spadochron na wysokości stóp. Animator mówi winda w górę, a dzieci 

wolno podnoszą chustę w górę, aż do kolejnej komendy winda w dół. 

 „Balonik” - dzieci ustawiają się przy chuście i chwytają za brzegi. Na hasło spuszczamy 

powietrze z balonika wszyscy zbliżają się do środka chusty i wydają dźwięk syczenia ssssss . 

Następnie na głoś wypowiadają słowa Baloniku nasz malutki, rośnij duży okrąglutki, balon 

rośnie, że aż strach, przebrał miarę no i trach. Jednocześnie oddalają się od środka rozwijając 

chustę. Na słowa trach wszyscy upadają na podłogę. 

 „Bilard” - grupa wachluje chustą, na której jest piłeczka. Ma ona wpaść do otworu 

znajdującego się na środku chusty. 

 „Złap przesyłkę” - grupa tworzy koło, trzymając chustę, na której położona jest piłka. 

Wyznaczona osoba zajmuje miejsce pod chustą, wyciągając ręce przez otwór. Zadaniem 

bawiących jest tak prowadzić piłkę, by trafiła ona do osoby pod chustą. 

 „Sałatka owocowa” - uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Podzieleni są na cztery, pięć 

rodzajów owoców np. gruszki, banany, cytryny, truskawki, kiwi itp. Grupa wachluje chustą. 

Gdy jest ona wysoko prowadzący wymienia nazwy owoców, a osoby należące do tych 

rodzajów przebiegają pod nią zmieniając się miejscami i łapią inne uchwyty. Na hasło „sałatka 

owocowa” - wszyscy zmieniają miejsce. 

 „Stary niedźwiedź” - dzieci chwytają chustę pod którą wchodzi wybrany maluch i udaje 

niedźwiedzia zapadającego w głęboki sen. Dzieci chodzą w koło śpiewając piosenkę Stary 

niedźwiedź…. Przy słowach …niedźwiedź łapie! Opuszczają chustę na malucha i uciekają. 

 „Deszczowa zabawa” – dzieci delikatnie wachlują chustą i recytują rymowankę: Miała chmura 

w płaszczu dziurę, którą zrobił wiatr. Przez tę dziurkę deszczyk ciurkiem padał kapu kap. Po 

skończonej rymowance pod chustę wchodzą, dziewczynki, chłopcy itp. a pozostałe dzieci 

mocno ją wachlują. 

 „Naleśnik” – chętne dzieci kładą się na chuście pozostałe zawijają je jak naleśnik . 
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 Zebranie wszystkich dzieci i rodziców do kółeczka, zapowiedź o wizycie gości z Disney Landu 

 wizyta Myszki Miki i Minnie połączona z zabawami i z sesją zdjęciową  

  wspólna zabawa myszek, dzieci i rodziców przy piosenkach: „Kaczuszki”, „Głowa, ramiona, 

kolana pięty”, Krasnoludek”. 

 pokaz modelowania balonów, wręczenia każdemu dziecku balonika  

 Zabawa „Jedzie pociąg z daleka” 

 Zabawa w kółeczku „Przebieranki” muzyka w tle, dzieci oraz rodzice stoją w kółeczku i podają 

sobie worek. Kiedy muzyka przestaje grać osoba która trzyma worek wyciąga z niej gadżety w 

które się ubiera 

 Zabawa „Porządki” do piosenki Jennifer Lopez „Lets get loud” 

 Zabawa przy muzyce z hula hop – uczestnicy przekładają między sobą hula hop trzymając się 

za ręce  

 Pokaz wielkich baniek mydlanych 

 Zamykanie w bańce mydlanej dzieci   
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USŁUGI BARMAŃSKIE I BARISTYCZNE 
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„CZAS NA DRINA” 

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi barmańskie i baristyczne dopasowane indywidualnie do 

Państwa potrzeb. 

„Czas na Drina” to zespól doświadczonych, pełnych pasji barmanów i baristów. Nie boimy się wyzwań 

bo ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia! 

 

 

 

Zapewniamy: 

 perfekcyjną obsługę barmańska i baristyczną, 

 mobilne drink bary oraz coffee bary 

 bogaty asortyment alkoholi, syropów, soków, kaw, 

 dojazd w cenie usługi 

 niezbędny sprzęt barmański oraz baristyczny (szkło, lód, ekspres do kawy, młynek, filiżanki) 

 

Oferta: 

 Kompleksowa obsługa wesel 

 Wieczory panieńskie/kawalerskie 

 Imprezy okolicznościowe 

 

 

Właśnie teraz jest „Czas na Drina” 
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KWIATY I DEKORACJE 
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KWIATY I DEKORACJE 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo: 

 Bukiety ślubne 

 Dekoracja samochodu 

 Wystrój kościoła 

 Wystrój sali weselnej 

 Podziękowania dla Rodziców 

 

BUKIETY ŚLUBNE 

Oferujemy profesjonalne porady w zakresie doboru bukietu do typu urody Pani Młodej, kroju sukni i 

całościowej wizji wystroju/motywu przewodniego wesela. 

Ceny już od 100zł za bukiet ślubny i od 50 zł za bukiet dla druhny. Przy większych zamówieniach 

butonierki dla Pana Młodego i Świadka i/lub kwiaty do wpięcia we włosy Pani Młodej przygotowywane 

są gratis. 
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DEKORACJA SAMOCHODU 

od 100 zł –  dekoracje z pojedynczych kwiatów na masce i bukieciki na klamkach 

do 200- 250 zł –  duże kompozycje na masce i innych częściach samochodu lub podłużne kompozycje 

biegnące przez całą długość samochodu plus dekoracje klamek. 

 

 

WYSTRÓJ KOŚCIOŁA 

 dekoracje na ławki (na każdej lub co drugiej ławce):  

o od 7 zł/szt. – kokarda z pojedynczym kwiatem – margaretką lub goździkiem 

o do 15 zł/szt. – kokarda z droższymi kwiatami/bukiecikami kwiatów 

 czerwony dywan 10m – cena 100 zł 

 pokrowce na krzesła Państwa Młodych i Świadków oraz klęcznik wraz z dekoracjami 

kwiatowymi dopasowanymi do ławek – od 50 zł (cena zależy od kwiatów użytych w 

dekoracjach i jest liczona w taki sam sposób, jak dekoracje ławek) 

 płatki róż wzdłuż nawy (po dwóch stronach przejścia) 60-200,- (w zależności od wielkości 

kościoła) 

 dekoracja ołtarza: jedna duża kompozycja przed ołtarz i dwie mniejsze po bokach – od 200,-    
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WYSTRÓJ SALI WESELNEJ 

 dekoracja stołu Państwa Młodych od 100 zł 

 

      

             
 

 dekoracje stołów dla gości: 

o kwiat lub niewielki bukiecik w wazoniku od 10,-/szt. 

o średni bukiet w niskim lub wysokim wazonie od 25,-/szt. 

o bukiet tulipanów w wysokim wazonie (jak na zdjęciu) 45,-/szt. 

o kompozycja w martinówce – od 70,-/szt. (w zależności od użytych kwiatów) 

o pas z organzy w wybranym kolorze – 10,-/stół 
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PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW 

Oferujemy kwiaty dla Rodziców w formie bukietów, koszy kwiatowych, czy koszy kwiatowych z winem 

lub szampanem. Istnieje również możliwość zapakowania dostarczonych przez Państwa prezentów lub 

przygotowania koszów delikatesowych. Ciekawym pomysłem na prezent lub dodatek do prezentu są 

też bukiety z cukierków Raffaello i Ferrero Rocher przygotowywane za zamówienie, w wybranej 

kolorystyce. 
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KONTAKT 
 

Jeśli chcesz uzyskać pełną ofertę 

skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie. 

www.musictao.pl  

Telefon: +48 731 215 630  

e-mail: tao@vip.onet.pl 

 

Ceny za usługi do uzgodnienia. 

Zapraszam do Współpracy! 


