FAQ
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Ile kosztuje oprawa muzyczna/imprezy firmowej/studniówki?
Koszt oprawy muzycznej uzależniony jest od terminu, składu zespołu, rodzaju imprezy, ilości
godzin, miejsca oraz charakteru. W celu ustalenia dokładnej ceny prosimy o telefon lub
kontakt mailowy.

Czy mogliby Państwo wstępnie zarezerwować dla mnie termin?
Codziennie mamy dużo telefonów i maili. Część klientów jest zdecydowana i chce się
umówić na podpisanie umowy, część dzwoni tylko „orientacyjnie”. Z tego względu nie
przyjmujemy rezerwacji wstępnych. Termin jest zarezerwowany tylko po wpłacie opłaty
rezerwacyjnej.

Jak mogę zarezerwować termin?
Rezerwacja terminu następuje po dokonaniu opłaty zadatkowej. Opłatę rezerwacyjną można
dokonać osobiście lub przelewem. Proszę pamiętać, że przy przelewie trzeba podać termin
imprezy i numer telefonu.

Czy Państwo przyjadą do miejscowości ...........?
Tak przyjedziemy, gramy po całej Polsce, a zdarza się także za granicą.

Czy mają Państwo jakiś limit co do ilości godzin występu?
Z reguły wesela i imprezy okolicznościowe gramy do godziny 4:00, ale istnieje możliwość
przedłużenia czasu występu.

Czy wykonują Państwo piosenki na życzenie?
Tak, wystarczy podać tytuł utworu i wykonawcę, a postaramy się go wykonać.

Czy możemy ustalić repertuar na wesele?
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i życzenia odnośnie wykonywanych piosenek. Proszę
jednak pamiętać, że to co podoba się zamawiającym, niekoniecznie musi podobać się
uczestnikom imprezy. Radzimy zaufać naszemu doświadczeniu w doborze repertuaru.

Po ile piosenek Państwo grają i jak długie są przerwy?
Bloki muzyczne trwają od 30 min. do 1h, wszystko zależy od gości bawiących się na
parkiecie. Przerwy trwają od 10 do maksymalnie 20 min.

Czy podczas wesele zabawiają Państwo gości konkursami lub zabawami?
Tak, co więcej, zajmujemy się nie tylko prowadzeniem zabaw i konkursów, ale także obsługą
konferansjerską i wodzirejską całego wesela. Z doświadczenia wiemy jak wiele zależy od
odpowiedniego poprowadzenia imprezy i nawiązania dobrego kontaktu z gośćmi.

Czy w trakcie przerw jest puszczana jakaś muzyka? Jeśli tak, to jaka?
Tak, rodzaj muzyki to Smooth Jazz, wykonawcą jest Rod Steward.

Z jakim wyprzedzeniem należy zarezerwować zespół muzyczny?
O rezerwacji terminu prosimy powiadomić nas niezwłocznie po podjęciu decyzji o
organizacji imprezy. Z uwagi na to, że większość imprez odbywa się w soboty, mamy
rezerwację nawet z dwuletnim wyprzedzeniem.

