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Delfina & Bartek
Jesteśmy duetem akrobatycznym, działającym od 2011 roku.
Postanowiliśmy połączyć nasze pasje, sprawność fizyczną
i zdobyte wcześniej umiejętności. Okazało się to doskonałym
przepisem na sukces i umożliwiło nam zwycięstwo w V edycji
programu MAM TALENT.

PROGRAM
„ADAGIO”

Podbudowani wspólnymi uzdolnieniami, poprzez ciężką pracę
i wytrwałość w treningu, powoli przekuwamy nasze marzenia
w rzeczywistość. Jak często słyszymy - działamy wbrew
prawom fizyki. Łącząc to z doskonałą muzyką zawsze
tworzymy unikalne i niezapomniane widowisko.

PROGRAM
„POZYTYWKA”
(NA PODEŚCIE)
Poprzez figury akrobatyczne i taneczne pokazujemy piękno
ludzkiego ciała, zaś całą oprawą występu zawsze dążymy do
stworzenia małego "dzieła sztuki". Nasza zdolność kreacji nie
zna granic. Zapraszamy do naszego świata...

Bartłomiej Byjoś - 723 146 553
Delfina Przeszłowska 603 386 687

kontakt@delfinaibartek.com.pl

www.delfinaibartek.com.pl

Kontakt:
Anna Żebrowska

tel.: +48 603 710 117
www.Programy-Artystyczne.pl

koncert@programy-artystyczne.pl

Szczegółowe informacje, rezerwacja terminów, cenniki:

www.aquatom.pl
aquatom63@gmail.com
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Imprezy integracyjne
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XJǗLT[ZNV[OBOJFN0ESPCJOBT[BMFǩTUXBOBXPE[JFPSB[XTQØMOBQS[ZHPEBKFTUJEFBMOZN
TQPTPCFNOBMFQT[FQP[OBOJFTJǗQSBDPXOJLØXöSNZPSB[[BXBSDJFOPXZDI[OBKPNPǴDJ

Cena od 650zł za godzinę. W cenę wliczone jest paliwo oraz sternik
%MBöSNXZOBKNVKǌDZDIXJǗDFKOJȈKFEOǌØEȇPGFSUBTQFDKBMOB

www.aquatom.pl

aquatom63@gmail.com

Imprezy plenerowe w kosmicznym stylu:
planetarium, pokazy nieba, lot w Kosmos...
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Edukacja astronomiczna świadczona przez Astro Arena
obejmuje ofertę dla organizatorów imprez plenerowych:
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tel.: 886 262 262 radoslaw@astroarena.pl

www.astroarena.pl

Agencja Reklamowo-Artystyczna BOHO
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W naszej ofercie:
FESTYNY HANDLOWE
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IMPREZY DLA DZIECI
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IMPREZY DLA FIRM
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www.matart.pl

mateuszdabkowski@wp.pl
Powstańców Śląskich 176a/10, 53-139 Wrocław

tel: +48 535 081 567

W naszej ofercie:
Mobilne Kino 9D,
Eurobungy - trampoliny,
Kule wodne,
Trampolina z siatką zabezpieczającą,
Zjeżdżalnie,
Baseny z piłeczkami,
Dmuchany zamek „Skakaniec”,
Nasza oferta w skrócie:
Rodeo byk,
Ścianka wspinaczkowa,
organizacja i obsługa imprez plenerowych
organizacja i obsługa festynów
A ponadto:
Malowanie twarzy,
Wata cukrowa,
Popcorn.

organizacja i obsługa imprez miejskich i wiejskich
organizacja i obsługa imprez ﬁrmowych,
organizacja i obsługa Dnia Dziecka, majówki
at
wynajem atrakcji
dla dzieci
mała gastronomia

Nasz sprzęt posiada wszystkie wymagane atesty, a nasi przeszkoleni
pracownicy zapewnią fachową obsługę oraz opiekę nad dziećmi.

Zainteresowanym prześlemy wiecej informacji
Tel.: 600-914-650, 609-970-252
e-mail: phurekreacja@gmail.com

www.dmuchance.biz.pl
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Funky Twon

tel.: 792 428 619
email: funkytown@vp.pl

www.funkytown.com.pl

www.ja-yhymm.pl
ja.yhymm@gmail.com
Jeżeli chcesz zorganizować imprezę integracyjną, biwak, piknik, wycieczkę, obóz, lub wakacje o typowo
rekreacyjnym charakterze... POLECAMY SIĘ JAK NAJBARDZIEJ. Ale jeżeli chcesz aby to wszystko miało
charakter niezwykłej przygody, wyzwania i było pełne adrenaliny... POLECAMY SIĘ TYM BARDZIEJ!
Przy każdym z przedsięwzięć, których się podejmujemy pracuje sztab ludzi, gdzie każdy z nich jest
fachowcem w swojej dziedzinie, a współpraca pomiędzy nimi przebiega w atmosferze pełnego
zrozumienia i zaufania. Jesteśmy grupą osób, którą jeżeli napotkacie kiedykolwiek na swojej
drodze z pewnością zostaniecie „zarażeni’ właśnie tą pasją, i pozytywnym podejściem
do wszystkiego czym się zajmujemy.
To co mamy do zaoferowania, to "siebie" ponieważ przede wszystkim stawiamy na ludzi. To oni tworzą atmosferę
znakomitej zabawy oraz czuwają nad bezpieczeństwem w trakcie zajęć, które organizujemy (większość z nas to
ratownicy WOPR, GOPR, instruktorzy poszczególnych form wypoczynku). Dysponujemy oczywiście całą gamą
różnego rodzaju sprzętu, tj. łodzie motorowe, morskie tratwy ratunkowe, pontony, kajaki, atestowany sprzęt
alpinistyczny, markery do gry w paintballa oraz sprzęt asekuracyjny i ratunkowy (kamizelki asekuracyjne, ratunkowe,
uprzęże alpinistyczne, kaski, ochraniacze, maski, kombinezony) i wiele innych.
Trzon naszej oferty tworzą:
Imprezy integracyjne, Paintball, Survival i militaria, Zajęcia linowe, Sporty wodne, Spływy kajakowe,
Narty, Ratownictwo i pierwsza pomoc, Szkolenia i kursy.

P.H.U. Ja yhymm... Integracja Sport Turystyka Wypoczynek Andrzej Wiśniewski
ul. Osiedlowa 15/54 40-360 Katowice tel. kom.: +48 696 561 093

www.cyrk.com.pl
juremix@cyrk.com.pl

Zorganizujemy
wszystko!
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Zapraszamy!!
VIP EVENT Fatima Zblewska
aaaaaaaaaaaaaaaa
vipevent@vipevent.com.pl
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MONIKA

KUSZYŃSKA
www.monikakuszynska.pl

Wzruszający, pełen reﬂeksji koncert.
Opowieść o podnoszeniu się,
zilustrowana muzyką o wysublimowanym
akustycznym brzmieniu

Management: Kuba Raczyński | tel.: 534 100 207
management@monikakuszynska.pl

Agencja Alfama Sylwester Kozdrach
Events & Art - Działanie i Pasja
0ESPLVOJFQS[FSXBOJFTQFDKBMJ[VKFNZTJǗXPSHBOJ[BDKJLPODFSUØX XZTUǗQØXBSUZTUZD[OZDI 
LPNQMFLTPXFKSFBMJ[BDKJFWFOUØXJXT[FMLJFHPSPE[BKVJNQSF[öSNPXZDI XZEBS[FǩLVMUVSBMOZDI
%PTLPOBF[BQMFD[FUFDIOJD[OFBQS[FEFXT[ZTULJNCPHBUZSFQFSUVBSBSUZTUZD[OZ VǴXJFUOJLBȈEZXJFD[ØS
;BECBNZPEFLPSBDKǗ BXOBT[ZNSFQFSUVBS[FOJF[BCSBLOJFXJEPXJTLBSUZTUZD[OZDIOBKXZȈT[FKLMBTZ
/BEBNZOJFQPXUBS[BMOZBSUZTUZD[OZOBTUSØKLBȈEFNVXZEBS[FOJV

0SHBOJ[VKFNZLPNQMFLTPXP
LPODFSUZ

FWFOUZ
LPOHSFTZ
LPOGFSFODKF
T[LPMFOJB
JNQSF[ZöSNPXF
UFBNCVJMEJOH

SZXBMJ[BDKFTQPSUPXF
QJLOJLJ GFTUZOZ
JNQSF[ZEMBE[JFDJ
HBMF KVCJMFVT[F
UFDIOJLBTDFOJD[OB
OBHPǴOJFOJF PǴXJFUMFOJF

8T[ZTULPUPQPECBUVUǌXZLXBMJöLPXBOFKLBESZ
NFOFEȈFSTLJFK[VE[JBFNXZCJUOZDIUXØSDØX
NV[ZLØX BLUPSØX UBODFS[Z DZSLPXDØX BLSPCBUØX 
TQPSUPXDØX QSF[FOUFSØX LPNQP[ZUPSØX öMNPXDØX 
SFȈZTFSØX
,PODFSUZ FWFOUZJT[UVLBQS[F[/BTUXPS[POB QPXTUBKFEMB
OJFXZSBȈBMOFHPJ[BD[ZOBTJǗUBN HE[JFTPXPKFTUCF[TJMOF
ƴXJBUPXFTUZMFJSZUNZUXPS[ǌXJFD[PSZBSUZTUZD[OF
1BTKBJBSUZ[NUPOBKTVCUFMOJFKT[BGPSNBQS[FLB[VOBT[ZDI
FWFOUØX

www.alfama.pl

AGENCJA ALFAMA SYLWESTER KOZDRACH
ul. Bliska 8/28, 03-804 Warszawa
alfama@alfama.pl tel.+48 698 264 944

Wielkie emocje to
nasza specjalność
Występy i pokazy
akrobatyczne, artystyczne
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Zajęcia sportowe
i warsztaty artystyczne
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Kompleksowa organizacja
imprez i pokazów
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www.grupa-magniica.pl

Zapraszamy do współp

racy

Profesjonalne nagłośnienie w Trójmieście na Pomorzu,
Kaszubach i nie tylko...
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OFFSTAGE Przemysław Waszkiewicz
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www.oﬀstage.pl
naglosnienie@oﬀstage.pl
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0QFO.JOE5FBNOBKMFQT[FJNQSF[ZöSNPXFT[ZUFOBNJBSǗ
0QFO.JOE5FBNJTUOJFKFOBSZOLVCMJTLPMBU5PXZTUBSD[BKǌDPEVȈPD[BTV BCZ[NBFKöSNZ LUØSB
PSHBOJ[PXBBXZKB[EZ[JNPXFOBOBSUZ QS[FJTUPD[ZǎTJǗXQSǗȈOJFGVOLDKPOVKǌDǌöSNǗUVSZTUZD[Oǌ [
CPHBUǌ VOJLBUPXǌPGFSUǌ ǴXJBED[ǌDǌVTVHJEMBOBKXJǗLT[ZDINBSFLX1PMTDF0TJǌHOǗMJǴNZUPE[JǗLJ
PMCS[ZNJFKQSBDZQPǌD[POFK[QBTKǌEPQPESØȈZ QS[ZHØEJLPOUBLUØX[MVEȇNJ%[JǴ[EVNǌNPȈFNZ
QPXJFE[JFǎ ȈF[EPCZMJǴNZUP DP[BNJFS[BMJǴNZLJMLBOBǴDJFMBUUFNV

%PǴXJBED[FOJFJQSPGFTKPOBMJ[N
/BT[B FLJQB UP EPǴXJBED[FOJ QSPGFTKPOBMJǴDJ PE MBU E[JBBKǌDZ X CSBOȈZ TQPSUPXFK J UVSZTUZD[OFK 
EMBUFHPNPȈFNZPSHBOJ[PXBǎJNQSF[Z LUØSFTQFOJǌPD[FLJXBOJBOBXFUOBKCBSE[JFKXZNBHBKǌDZDI
LMJFOUØX %PEBULPXP XTQØQSBDVKFNZ [ XJFMPNB JOTUSVLUPSBNJ [ SØȈOZDI E[JFE[JO %PCJFSBNZ JDI
UBL CZ[BQFXOJǎ5XPJNQSBDPXOJLPNOBKMFQT[FXSBȈFOJBOBXZKFȇE[JF

*NQSF[ZT[ZUFOBNJBSǗ
5PIBTPQS[FXPEOJFOBT[FHPE[JBBOJB0EQJFSXT[FHPLPOUBLUV[BQFXOJBNZCPXJFNNBLTJNVN
[BBOHBȈPXBOJB J  EPQBTPXBOJB PGFSUZ EP QPUS[FC LMJFOUB %PEBULPXP QSPQPOVKFNZ
SP[XJǌ[BOJB LUØSFX[OBD[OZTQPTØCNPHǌPCOJȈZǎDFOZXZKB[EØXQS[ZKFEOPD[FTOZN[BDIPXBOJV
OBKXZȈT[FHPQP[JPNVPGFSUZ
1PTJBEBNZ MJD[OF LPOUBLUZ X 1PMTDF J SØȈOZDI D[ǗǴDJBDI ǴXJBUB  LUØSF VNPȈMJXJBKǌ OBN
[PSHBOJ[PXBOJB SØȈOPSPEOZDI JNQSF[  %PEBULPXP PE SPLV  QPTJBEBNZ TUBUVT 0SHBOJ[BUPSB
5VSZTUZLJ5PHXBSBODKBCF[QJFD[FǩTUXBJTUBCJMOPǴDJE[JBBOJBOBT[FKöSNZ

.BT[QZUBOJB
4LPOUBLUVKTJǗ[OBNJKV[UFSB[
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Tel.: 792 999 848
ROXANNE to propozycja największych

przebojów światowej sławy Roxette
w wykonaniu 6 muzyków grających na żywo
m.in: Dangerous, It Must Have Been Love,
Spending My Time, Big Love,The Look, Fading
Like A Flower, Listen To You Heart, How Do You
Do i wiele innych hitów przypominając czasy
szkolnych dyskotek, radiowe listy przebojów.
Tak jak w oryginale liderami są: Marzena polska Marie oraz Daniel - polski Per,
którym towarzyszą instrumentaliści.

To koncert SAMYCH PRZEBOJÓW !!!

Projekt LATA 80'90' w wykonaniu muzyków Roxette Cover Bandu

Poza największymi hitami światowego ROXETTE proponujemy Państwu przeboje światowe oraz polskie lat
80-tych i 90-tych następujących wybranych artystów : T.Turner, FleetwoodMac, Bananarama, Blondie,
S.Brown, NoDoubt, BAJM, K.Kowalska, Lombard, Urszula itp....
W sumie posiadamy 4 godzinny repertuar eventowy. Jesteśmy w stanie kompleksowo zapewnić państwu
obsługę muzyczną eventu : MUZYKA NA ŻYWO, DŹWIĘK, SCENA, ŚWIATŁO, a także DJ I KARAOKE.
Wszystko to jest gwarancją niezapomnianej zabawy.

Projekt ROXETTE AKUSTYCZNIE w wykonaniu muzyków Roxette Cover Bandu

Wychodząc na przeciw sytuacjom bardziej kameralnym, wymagającym cichszej oprawy muzycznej, bardziej
nastrojowej, lecz znanej i lubianej, największe przeboje światowej sławy zespołu ROXETTE zaaranżowaliśmy
na instrumenty akustyczne : instrumenty perkusyjne, gitary akustyczne, stage piano i vocal damski i męski jak
w oryginale. Zapraszam serdecznie do współpracy.
Zaprezentowane PROJEKTY można dowolnie łączyć ze sobą lub zamawiać indywidualnie.
Ten akustyczny ok.2 godzinny występ wzbogacimy klimatycznym światłem i ciepłym brzmieniem
akustycznych instrumentów.

www.roxettecoverband.pl

www.spherical.pl

biurospherical@gmail.com
MTS POLAND Piotr Strzelczyk
42-290 Blachownia, ul.Malicka 15 Tel. +48 883 111 831, Tel. +48 513 019 756
Już prawie 10 lat zbieramy doświadczenia z zakresu organizacji wydarzeń lokalnych i ogólnopolskich,
eventów tematycznych, imprez okolicznościowych, targów, wystaw i innych ciekawych przedsięwzięć
łączących marketing i reklamę z rozrywką, sportem i rekreacją. Stale pojawiające się nowe trendy, coraz to
większe oczekiwania w stosunku do proponowanych rozwiązań oraz rosnąca świadomość i wymagania
konsumentów z dnia na dzień przyspieszają nasz rozwój i motywują do działania. Wciąż wyznaczamy sobie
nowe cele, staramy się podnosić jakość produktów, poszerzać ich gamę, dbać o poziom świadczonych
usług i spełniać życzenia naszych Klientów. Codziennie wypatrujemy inspiracji, szukamy nowych
możliwości i tworzymy niebanalne, atrakcyjne projekty. Stawiamy na użyteczność, bezpieczeństwo
i brak ograniczeń. W rezultacie dla produkowanych przez nas konstrukcji sferycznych wyodrębniliśmy
linię SPHERICAL skupiającą rozwiązania, produkty i usługi dedykowane dla tego rodzaju namiotów.

Magiczny świat bajek
www.teatrlalekbajka.pl
Teatr Lalek BAJKA powstał z myślą o najmłodszych. Naszą misją jest malowanie uśmiechu na twarzach
wszystkich dzieci. Stanowimy zgrany zespół ludzi kochających pracę z dziećmi, współpracując m.in. z
domami kultur, przedszkolami, szkołami, hotelami, ośrodkami wczasowymi i kolonijnymi, placówkami
wychowawczymi, urzędami gmin, bibliotekami itd. Bajki, które przedstawiamy wyróżniają się przepiękną,
ręcznie malowaną dekoracją, ręcznie wykonanymi kukiełkami oraz profesjonalną oprawą muzyczną.
Głównym atutem teatru jest jego mobilność - dojeżdżamy w każdy zakątek Polski.

A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może! Prawda,
jednakże ja to między bajki włożę.
Ignacy Krasicki

KONTAKT
Teatr Lalek BAJKA, Przysietnica 161
33-342 Barcice, tel. 505 336 557, 18 448 00 11
e-mail: michal@teatrlalekbajka.pl

www.waldeknowak.pl

tel.501 161 367

Teatr Ognia Widmo

Profesjonalne pokazy tańca z ogniem
Jesteśmy profesjonalnymi ludźmi z pasją. Nasze show to nie typowe, mroczne pokazy, lecz niezapomniane
chwile pełne energii, zabawy i radości dla wszystkich. Indywidualnie dobieramy pokaz tańca z ogniem dla
każdego klienta. Spełniamy najtrudniejsze dla nas wyzwania.
Posiadamy bogaty asortyment sprzętu, który wykorzystujemy w pokazach, dzięki czemu jesteśmy
zaskoczeniem od pierwszej do ostatniej minuty naszego show:
wachlarze.
kije: krótkie, kontaktowy, smoczy, kij całopalny,
poi ogniowe,
liny całopalne,
iskrowniki,
pochodnie,
hula hop,
ho
sześcian,
poi LEDowe,
wachlarze LEDowe,
pirotechnika sceniczna.
Dodatkowym efektem specjalnym jest plucie ogniem oraz połykanie ognia.
Izabela Ziółkowska
Wioleta Gross
Rafał Grabowicz
Razem tworzymy
Teatr Ognia Widmo
połączenie tańca, teatru
oraz żywiołu ognia.

www.teatrwidmo.cba.pl
grabowiczr@interia.pl
Tel.: 509 032 959

Oferta Travelling Fun Casino 2014.
PSHBOJ[BDKBLBTZOBHSZXGPSNJF[BCBXZ KBLPHØXOFKMVC
EPEBULPXFKBUSBLDKJXT[FMLJFHPUZQVJNQSF[UPXBS[ZTLJDI
PQSBXBNV[ZD[OB;BCBXZX,BTZOPPSB[EZTLPUFLB
XESVHJFKD[ǗǴDJXJFD[PSV
PQSBXBNV[ZD[OB %+ JNQSF[www.dobradyskoteka.pl

&LTLMV[ZXOFVSP[NBJDFOJFXJFD[PSVLBTZOFNHSZXGPSNJF[BCBXZOBCBOLJFUBDI JNQSF[BDIJOUFHSBDZKOZDI 
QS[ZKǗDJBDIöSNPXZDI QSZXBUOZDI TQPULBOJBDIUPXBS[ZTLJDI XJFD[PSBDILBXBMFSTLJDI QBOJFǩTLJDI XFTFMBDIFUD
8PQBSDJVPOBT[ǌXJFE[ǗJEPǴXJBED[FOJF[BXPEPXF
QPLBȈFNZ1BǩTUXVKBLJFNPHǌCZǎLPOTFLXFODKFXJ[ZUX
8PQB
LBTZOBDIHSZ VǴXJBEPNJNZ[BHSPȈFOJB XTLBȈFNZQVBQLJD[ZIBKǌDFOBBNBUPSØXBUXZDIQJFOJǗE[Z PNØXJNZ
UFDIOJLJJTQPTPCZTUPTPXBOFQS[F[LBTZOBXDFMV[EPCZDJBJ[BUS[ZNBOJBOJD[FHPOJFǴXJBEPNZDILMJFOUØX1PXJFNZ
KBLCSPOJǎTJǗQS[FEOJNJ BQS[FEFXT[ZTULJNQS[FLPOBNZ ȈFLBTZOBHSZMFQJFKPNJKBǎ[EBMFLB8T[ZTULPUPXGPSNJF
SFXFMBDZKOFK[BCBXZ CF[[PUØXLJXZKǗUFK[QPSUGFMB CPyUPUZMLPǴXJFUOB[BCBXBCF[QJFOJǗE[Z
8U
8USPTDFPOBKXZȈT[ǌKBLPǴǎVTVHQSPQPOVKFNZ1BǩTUXVUS[ZQPETUBXPXFXBSJBOUZ
v;BCBXZX,BTZOPw LUØSFKBLP
KFEZOBOBSZOLVöSNB QSBHOJFNZQS[FETUBXJǎJPNØXJǎPTPCJǴDJF/JF[BMFȈOJFPEPEMFHPǴDJPEPE[JCF[QBUOJF
EPKFE[JFNZEP8BT[FHPCJVSB

www.zabawawkasyno.pl
tfc@zabawawkasyno.pl
Lipowa 20/19, 90-743 Łódź
Tel.: 605 577 166

Zapraszamy
/JFQSPXBE[JNZHJFSMPTPXZDIJ[BLBEØXX[BKFNOZDIXSP[VNJFOJVVTUBXZ
PHSBDIIB[BSEPXZDI[EOJBMJTUPQBEBS %[6[OSQP[
/JFSFQSF[FOUVKFNZȈBEOFHPPQFSBUPSBLBTZO/JFSFLMBNVKFNZIB[BSEV1SF[FOUPXBOZTQS[ǗUTVȈZEPHJFSUPXBS[ZTLJDIJ[BCBXJOUFHSBDZKOZDI

Niedrogi kabaret z telewizji!

Tel: 784-189-868

kabaret@startimpresariat.pl

www.kabaretzkonopi.pl

Jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się kabaretów młodego pokolenia!
Finaliści PAKA 2011 i 2013
Laureaci ponad 70 festiwali
Uczestnicy programów TVP1, TVP2, TVN oraz Polsatu
Ulubieńcy publiczności - na koncie kilkadziesiąt nagród publiczności!
Ich skecze bawią miliony ludzi również przed telewizorami!
Kabaret z Konopi to kabaret z najwyższej półki a jednocześnie w przystępnej cenie!
W ofercie ponad 70 minut programu dostosowanego do konkretnej publiczności!
Zapraszamy do korzystania z okazji, bo ich popularność cały czas rośnie a kalendarz szybko się zapełnia!

