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Programy rozrywkowe - propozycja

• FIRE SHOW - widowisko taneczno - kuglarskie. Połączenie tańca, żonglerki, elementów 
akrobatyki  z  ogniem.  Choreografia  tancerzy  jest  dopasowana  do  muzyki,  do  której 
występują. W ofercie posiadamy również poszerzoną wersje widowiska o różne aspekty: 
fire  show + body painting  -  jest  to  niezwykle  widowiskowa  opcja.  Torsy oraz twarze 
tancerzy pokrywa staranny makijaż ciała, fire show + muzyka life - pokaz z muzyką graną 
na żywo przez zespół bębniarski grający muzykę afrykańską. Muzyka na żywo dopełnia 
widowisko, nadaje bardziej etnicznego i transowego klimatu.

• UV SHOW- PROJEKT - spektakl z wykorzystaniem światła UV. Stroje i ciała tancerzy 
pokrywają staranne fluoroscencyjne malowidła, które świeca w świetle ultrafioletowym na 
różne kolory. Są to pokazy magiczne, tajemnicze, nie mniej jednak bardzo dynamiczne, 
transowe. Subtelne elementy iluzji,  dużo kolorów, tańca, efektów świetlnych. Tancerze 
tańczą taniec ekspresyjny w uv, pojawiają się elementy zapożyczone z fire show czyli 
taniec z "poi"  święcącym w uv,  które tworzą niesamowite  obrazy,  przeplatane jest  to 
elementami  akrobatyki  i  kung-fu,  pokazy  żonglerskie  z  kijem  (świecącym  mieczem). 
Finałowy występ - taniec  wielkimi kolorowymi wachlarzami świecącymi w świetle uv. Do 
tego dodatkowe efekty: święcące bańki mydlane, święcące konfetti, tkaniny, scenografia, 
stroje,  makijaże.  Przedstawienie  odbywa  się  do muzyki  filmowej  głównie  z  dalekiego 
wschodu.

• POKAZY LOTNICZO – PIROTECHNICZNE „FLY LIGHT” w wersji  dziennej i  nocnej, 
przy użyciu zdalnie sterowanego modelu śmigłowca. Obie wersje pokazu obejmują lot z 
podkładem  muzycznym  specjalnie  oświetlonego  modelu,  na  którym  umieszczone  są 
ładunki  pirotechniczne  odpalane  w  trakcie  wykonywania  akrobacji  oraz  efektowne 
wybuchy naziemne. Pokazy można rozbudować o dodatkowe ładunki naziemne, dzięki 
czemu  urośnie  do  rozmiarów  ogromnego  widowiska  pirotechnicznego.  Jednakże  już 
wersja podstawowa tworzy zaskakujące show. Pokaz jest alternatywą lub atrakcyjnym 
uzupełnieniem pokazów pirotechnicznych lub laserowych.  Dysponujemy również mikro 
modelami śmigłowców, sterowców i samolotów o napędzie elektrycznym, którymi można 
wykonywać pokazy w pomieszczeniach.

• STRZAŁY  Z  ZABYTKOWEJ  ARMATY,  obsługiwanej  przez  żołnierza  w  stroju 
szwedzkim.  Atrakcja  znakomita  na  okazje,  których  świętowanie  wymaga  salwy 
honorowej!

• ZABYTKOWE SAMOCHODY - WYNAJEM -  Te przepiękne automobile mogą stać się 
ozdobą imprez, które dla Państwa organizujemy, jak i uroczystości ślubnych. Pojazdy są 
znakomicie utrzymane i sprawne, możemy więc przewieźć gości honorowych. 

• KLAUNI - zabawy, konkursy i loterie dla dzieci jak i również dorosłych.
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• SZCZUDLARZE  -  artyści  na  szczudłach,  którzy  mogą  uczestniczyć  w  akcjach 
reklamowych  (rozdawanie  ulotek,  balonów,  gadżetów  reklamowych),  podczas  imprez 
firmowych, festynach.

• POKAZ  POŁYKACZA  OGNIA -  człowieka  odpornego  na  ból  i  ogień.  Jego  występy 
zawsze  wzbudzają  podziw  i  zdumienie.  Po  tłuczonym  szkle  spaceruje  boso  jak  po 
miękkim dywanie, sypia na ostrych gwoździach, ostre miecze go nie ranią! Należą do 
niego  dwa  rekordy  Guinnesa  zdobyte  w  2003r.   Przez  4  minuty  leżąc  plecami  na 
potłuczonym szkle trzymając na brzuchu deskę najeżoną gwoździami i na niej jeszcze 
beczkę z piwem połykał  ognie.  Jest  to  jedyny taki  rekord.  Do jego asystentki  należą 
również  dwa rekordy Guinnesa w biegu po ścieżce na przemian wysypanej  szkłem i 
gwoźdżiami i równoczesnym połykaniem ognia.

• ZABAWA Z UDZIAŁEM BAJKOWYCH POSTACI: tygrys,  niedźwiedź,  kotek, papuga, 
zajączek, małpka, murzynek Bambo. Możliwość bezpośredniego kontaktu z postaciami 
zapewnia  wspaniałą  atmosferę,  zachęca  do  zabawy  i  wspólnego  miłego  spędzenia 
czasu.  Możliwość  wynajęcia  postaci  podczas  imprez  plenerowych  dla  dzieci  oraz  z 
udziałem  dorosłych,  w  celach  reklamowych  (rozdawanie  ulotek,  balonów,  gadżetów 
reklamowych).

• TURNIEJ ŁUCZNICZY -  Doskonały  dodatek do wszelkiego rodzaju imprez zwłaszcza 
tych  dla  dzieci. Zawody  obsługiwane  są  przez  animatorów  w  strojach  krymsko  - 
tatarskich,  tarcze,  łuki  dla  dzieci  i  dla  dorosłych,  a  także  certyfikaty  dla  uczestników 
zabawy. 

• ZAMEK  RYCERSKI,  WIOSKA  SŁOWIAŃSKA  -  To  doskonała  i  niepowtarzalna 
propozycja zabawy dla najmłodszych ale też i dorosłych.  W ofercie posiadamy atrapę 
zarówno „Zamku rycerskiego” jak i  „Wioski słowiańskiej”  Znajdują się przed nimi m.in. 
narzędzia,  przedmioty  charakterystyczne  dla  epoki  średniowiecza,  zabytkowa  armata, 
tarcze  łucznicze,  dyby  i  wiele  innych  ciekawostek.  Atrakcje  zarówno  "Zamku"  jak  i 
"Wioski Słowiańskiej" to m.in.:

• strzały z zabytkowej armaty
• turniej łuczniczy,
• dmuchawka – strzelanie za pomocą strzałek do balonów,
• rzut podkową do celu,
• zakuwanie w dyby,
• nauką pieczenia podpłomyków (chlebki) w murowanym piecu wzorowanym na wzór tych 

z tamtej epoki,
• wyrabianie masła według starych receptur,
• pokaz ręcznego czerpania papieru - czerpanie papieru z celulozy, oglądanie kolejnych 

etapów czerpania papieru
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• POKAZ  BARMAŃSKI  -  Pokaz  barmański  -  niezapomniane  widowisko  w  wykonaniu 
zawodowej  barmanki  lub  zawodowego  barmana.  Show  obejmuje  wykonywanie 
niepowtarzalnych  drinków  w  rytm  tematycznie  dobranej  muzyki  połączone  z  iście 
akrobatyczną  sprawnością  i  zręcznością.  Barmanka/barman  zachęca  publiczność  do 
zabawy i angażuje do wspólnego wykonywania drinków, które na zakończenie każdy z 
uczestników zabawy może skosztować.  Ciekawa i atrakcyjną formą pokazu jest duet, 
czyli  dwóch barmanów współpracujących  ze sobą podczas niezwykle  widowiskowego 
show.

• POKAZY REGIONALE
• Warsztaty ceramika regionalna
• Warsztaty rzeźba ludowa
• Warsztaty kwiaty z bibuły
• Warsztaty figurki z siana
• Inni artyści ludowi
• Karykaturzysta
• Malowanie buziek

• ZABAWY SPRAWNŚCIOWE
• Turnieje darta   
• Olimpiada na wesoło
• Turniej piłkarzyków
• Narty wieloosobowe
• Rzut podkową
• Konkurs rzutu beretem
• Konkursy związane ze ścianką wspinaczkową
• Konkurs rodeo-byk
• Konkurs sumo
• Ścianka wspinaczkowa
• Konkurs rysunkowy dla dzieci

• KONKURSY I ZABAWY GÓRALSKIE
• Konkurs gwary góralskiej
• Wbijanie gwoździ - liczba uczestników dowolna
• Motanie wełny: cztery drużyny – cztery pary, pan i pani
• Obieranie ziemniaków na czas: konkurs zarówno dla pań jak i panów
• Nauka tańców góralskich
• Pasowanie na Harnasia
• Rozdanie pamiątek i honorowych certyfikatów górala i góralki

• POKAZY GOPR Z PSAMI




