
Lp. Składniki oferty Wariant "Let's Party!" Wariant "Be the VIP" 
All inclusive 

1 Prowadzenie imprezy (cena uzależniona od 
wielkości eventu, ilości gości, specyficznych 
życzeń klienta) - do negocjacji 

 
1600 zł. 

 
2300 zł. 

2 Nagłośnienie podstawowe Pełne nagłośnienie umożliwiające 
odpowiednie nagłośnienie eventu. 

Możliwość zwiększenia 
mocy poprzez dodatkowe 
nagłośnienie na życzenie 
klienta - w cenie. 

3 Drugi, dodatkowy komplet nagłośnienia 
(jeśli jest potrzebny): głośniki w liczbie 2-4, 
wzmacniacz, mikser i zestawy 
mikrofonowe, np. gdy ślub jest udzielany w 
pobliżu Sali weselnej i potrzebne jest 
dodatkowe nagłośnienie 

 
 

300 zł. 

 
 

GRATIS 

4 Oświetlenie Komplet oświetlenia STANDARD na 
wysięgniku oraz wolnostojącego 
(wielokolorowe kule świetlne w rytm 
muzyki) umożliwiającego ładne i 
odpowiednie oświetlenie Sali 
weselnej. 

Oświetlenie Standard + 
Dodatkowe oświetlenie typu 
PAR DMX na specjalnej 
rampie wraz z reżyserią 
światła, podłogowe listwy 
świetlne umożliwiające 
podświetlenie ścian w 
różnych kolorach. 
Dodatkowo silny efekt 
wzmacniający atmosferę 
uroczystości - w cenie. 

5 Maszyna do dymu. TAK TAK 

6 Wodzirej i zabawy dla gości TAK TAK 

7 Karaoke/Projektor 200 zł. TAK 

8 Film wideo (podstawowy)* 500 zł. 200 zł. 

9 Prowadzenie imprezy również w języku 
angielskim (gdy uczestnikami są również 
obcokrajowcy) 

 
500 zł. 

 
GRATIS 

10 Przedłużenie imprezy 100 zł. za 1 dodatkową godzinę. GRATIS 

11 Dojazd W oddzielnej tabeli poniżej W oddzielnej tabeli poniżej 

12 Poprawiny w pakiecie 700 zł. 600 zł. 

13 Zakwaterowanie DJa w przypadku wesela z 
poprawinami 

Koszt po stronie klienta. Koszt po stronie wykonawcy 
lub 100 zł. rabatu w 
przypadku zapewnienia 
zakwaterowania przez 
klienta. 

14 Specjalnie przygotowana muzyka na 
poszczególne elementy imprezy (jeśli będą 
takowe) 

 
TAK 

 
TAK 

15 Wpływ na emitowany repertuar muzyczny TAK TAK 

16 Pełen, elastyczny repertuar muzyczny TAK TAK 

17 Pomysły na przebieg poszczególnych 
elementów wesela 

TAK TAK 

18 Pomysły na zabawne nagrody konkursowe TAK TAK 

19 Doradztwo w zakresie sytuacji 
nietypowych na weselu 

TAK TAK 

 WARTOŚĆ końcowa bez poprawin 1600 zł. 
+ opcjonalnie 3, 7, 8, 9, 10 

2300 zł. 

WARTOŚĆ z poprawinami 2300 zł. 
+ opcjonalnie 3, 7, 8, 9, 10 

2900 zł. 

 



Istnieje możliwość zamówienia dwóch osób, oddzielnie video-operatora i fotografa. 

 OFERTA DOTYCZY WYŁĄCZNIE WESEL I POPRAWIN. INNE UROCZYSTOŚCI, TAKIE JAK URODZINY, BALE, 
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE i inne podlegają dodatkowym rabatom i są negocjowane indywidualnie. 

* FILM pełnowymiarowy - w naszej ofercie kręcony przez oddzielnego kamerzystę, naturalnie w lepszej jakości niż 
film podstawowy, kręcony wyższej jakości sprzętem obejmujący: błogosławieństwo (jeśli jest), mszę/ślub cywilny, 
wesele, który klient  również otrzymuje w twardym pudełku z okładką. KOSZT: 2300 zł. 
FILM kręcony przez 2 kamerzystów (POLECAMY – to zupełnie inne, bogatsze wrażenia wizualne):  4400 zł. 

 FOTOGRAFIA ŚLUBNA i WESELNA – usługi w zakresie fotografii ślubnej, weselnej, przed i poślubnej. Koszt usługi 
zawierającej: fotografię przygotowań do wesela, błogosławieństwa, ślubu i wesela – 1700 zł. 
Dodatkowa sesja wideo przed lub po ślubie to koszt: Do ustalenia bezpośrednio z fotografem, zazwyczaj około 500 
zł. + koszty dojazdów. 

 Film (tzw. Mały) - w cenie 500 zł. to film kręcony z ręcznej kamerki przez DJa przed (na Sali weselnej) i w trakcie 
wesela. Jest to poprawny materiał, w dobrej jakości, ładnie zmontowany, udźwiękowiony, który klient otrzymuje w 
twardym pudełku z okładką. Film ten jednak nie może być porównywany z materiałem kręconym przez 
kamerzystę, który poświęca cały czas wyłącznie na tę pracę. Film kręcony przez kamerzystę proponujemy Państwu 
jako oddzielną usługę - poniżej. 

 W obydwu powyższych przypadkach, dodatkowe zdjęcia wykonane przez DJa lub kamerzystę w celu 
wzbogacenia filmu, są przekazywane klientowi GRATIS. 

 Weselne FOTO-STUDIO - fotograf robi zabawne zdjęcia gościom w zabawnych nakryciach głowy, maskach, 
perukach. Para Młoda otrzymuje wszystkie zdjęcia w formie cyfrowej, które może potem przekazać gościom. Koszt: 
500 zł. 

Zawarte w zestawieniu kwoty maja charakter poglądowy, nie stanowią finalnej oferty w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego. Kwoty mogą być skorygowane w ostatecznej ofercie w górę lub w dół, ze względu na specyficzne życzenia 

klienta oraz dwustronne oraz dwustronne ustalenia stron umowy. Należność jest wymagana na podstawie zapisów 

umowy. 

Koszty dojazdów: 

 STANDARD VIP 

Odległość w km DJ Kamerzysta Fotograf DJ Kamerzysta Fotograf 

0 – 30 0 30 30 0 30 30 

30 – 50 50 50 50 0 50 50 

50 – 100 100 100 100 50 100 100 

100 - 150 150 150 150 100 150 150 

Itd. Itd. Itd. Itd. Itd. Itd. Itd. 

 


