
Oferta kompleksowej obsługi przyjęcia weselnego. 
Prowadzenie, oprawa muzyczna,  

nagłośnienie, oświetlenie

 Jeśli szukacie Państwo sprawdzonej oferty, doświadczonego DJ`a, osoby która w pełni 

zaangażuje się w Wasze święto i zrobi naprawdę wszystko by dzień Waszego ślubu był 

zgodny z Waszymi marzeniami i oczekiwaniami, to zapoznajcie się z tą ofertą. 

  

 Połączmy Wasze marzenia oraz moje doświadczenie, sprawmy wspólnie by ten dzień 

Wam i Waszym Gościom pozostał w pamięci na zawsze.    

  

 Działamy na szeroko rozumianym rynku eventowym sporo ponad 20 lat. Ogromny 

zestaw sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego pozwala perfekcyjnie i nie męcząco 

nagłośnić każdą salą, z dowolną liczbą Gości. Klimatycznie oświetlimy salę dla 40 osób, ale 

też postawimy system który rozświetli namiot weselny na 300 osób, a dodatkowo park 

wokół namiotu lub cały hotel albo restaurację. 

 



 Standardowa oferta ma wszystko co niezbędne by znakomicie bawić Gości: 

- Prowadzenie całego przyjęcia weselnego max. 11 godzin od momentu wejścia Państwa 

Młodych na salę 

- Oprawę muzyczną przyjęcia weselnego ustaloną szczegółowo z Państwem Młodym, z 

możliwością wybrania albo wykluczenia utworów, gatunków muzycznych lub nielubianych 

artystów 

- Prowadzenie przyjęcia weselnego zgodnie ze scenariuszem który został wcześniej 

utworzony, określamy w nim sposób powitania Państwa Młodych na sali, formę 

podziękowania dla rodziców, tort weselny, przebieg oczepin i wszystkie inne zdarzenia 

mające wydarzyć się na przyjęciu weselnym.



W podstawowej cenie zapewniamy również: 

- Organizację oraz prowadzenie zabaw dla Gości, istnieje możliwość wyboru zabaw z tych 

przygotowanych przeze mnie jak również adaptacja zabaw znalezionych w internecie. 

można również zdecydować się na opcję pominięcia wszelakich „jasełek” na Waszym 

przyjęciu weselnym.  

- Nagłośnienie adekwatne do spodziewanej ilości Gości oraz rozmiarów i specyfiki sali 

- Oświetlenie w postaci min. 6 ruchomych głów LED, 6 reflektorów LED oraz wytwornicy 

mgły, sterowanych za pomocą inteligentnego sterownika DMX 

- Wszystkie koszta związane z transportem, montażem, demontażem sprzętu, urządzeń, 

nagłośnienia. 

- Wytwornicę ciężkiego dymu na Pierwszy Taniec oraz Tort Weselny. 



 Koszt obsługi przyjęcia weselnego w przedstawionym powyżej zakresie to 3 100,00zł . 

Płatne w dniu imprezy, gotówką do godziny 23.00, na podstawie faktury VAT.  

 Dla osób planujących krótsze przyjęcie weselne, istnieje możliwość rozliczenia 

godzinowego. Stawka godzinowa to 300,00zł za każdą rozpoczętą godzinę przyjęcia 

weselnego, licząc od momentu wejścia Państwa Młodych lub Gości na salę.  

Minimum to 5 godzin.  

 Przyjęcia weselne w dni inne niż sobota i dni poprzedzające święta - rabat 25% ceny. 

 Po ustaleniu daty spotkania osobistego lub online, termin przyjęcia zostaje tymczasowo 

zarezerwowany. Pełna rezerwacja następuje w momencie podpisania przez obydwie strony 

umowy. Nie jest wymagany żaden zadatek ani zaliczka.  

 Formę zabezpieczenia jednej i drugiej strony omawiamy w czasie tworzenia umowy.



 Opcje dodatkowo płatne: 

- Kompleksowa obsługa wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem i płatnością 

ZAiKS - w zależności od wielkości przyjęcia 

- Profesjonalne oświetlenie ścianki za Parą Młodych (jeden kolor przez całą noc) - 100zł 

- Profesjonalne, dynamiczne oświetlenie dekoracyjne całej sali - 1 000,00zł 

- Oświetlenie architektoniczne parku, budynku, patio - 800,00zł 

- Litery LOVE 120cm - 350,00zł 

 Dodatkowo możemy zapewnić 
- Saxofonistę, wokalistę, gitarzystę, lub innego muzyka grającego na żywo - od 1 200,00zł 

- Dodatkowego Wodzireja  - od 800,00zł 

- Konferansjera władającego wymaganym językiem obcym - od 1 200,00zł 

 



 Zanim zaproszę do zapoznania się z filmami i zdjęciami z prowadzonych przeze mnie 
przyjęć weselnych, zapewniam że bez wyraźnej, pisemnej zgody, nie publikuję filmów i 
zdjęć z imprez które prowadziłem. Zapewnia to Państwu 100% dyskrecję, możecie być 
pewni że nikt nie będzie „się doktoryzował” oglądając Waszą imprezę, komentując suknię, 
taniec lub zachowania i miny Was i Waszych Gości, rozbierając Wasze wesele na atomy. 
  
 Na szczęście większość moich Par Młodych to otwarci, weseli ludzie, którzy pozwolili mi 
się podzielić z innymi ich radosną imprezą. Zapraszam do zapoznania się z tymi kilkoma 
filmami pokazującymi prowadzone przeze mnie przyjęcia weselne. 
 Przykłady z kilku przyjęć weselnych (linki w nazwach): 
- Santori 2020,       Constancja 2020,       Mały Dworek 2020,       Tango 2020,       Arche 2019 
Przykłady zabaw weselnych (linki w nazwach): 
- Belgijka w Constancji,       I Taniec w ciężkim dymie ,       Test zgodności a`la Milionerzy 

DJ Jaro - Jarosław Jacewicz 
tel.501 593 648 

Mail: jacewicz.jaroslaw@gmail.com

https://youtu.be/eAe-LEmpCfs
https://youtu.be/rylXqdT05JA
https://youtu.be/AMdigFZZiqk
https://youtu.be/2Ym11VHBOLI
https://youtu.be/P0vcUxPT2SE
https://youtu.be/DLGtjihdqhw
https://youtu.be/ggFNjLynG3w
https://youtu.be/XcYmNLFP0Lk
tel:+48501593648
mailto:jacewicz.jaroslaw@gmail.com








 W przypadku konieczności wyjazdu powyżej 100km od Częstochowy, proszę o pomoc w 

znalezieniu noclegu, tak by nie było konieczności by prowadzić po całej nocy pracy. 

 Przy dużych i rozbudowanych systemach oświetleniowych, wraz z DJ-em pracuje 

również Light DJ, sterujący oświetleniem „na żywo” i nadzorujący prawidłowość pracy 

systemu oświetleniowego. 

 Przy dalekich wyjazdach, powyżej 100km, doliczamy koszt dojazdu, liczony wg 

faktycznego zużycia paliwa samochodu którym jedziemy obsłużyć przyjęcie.


