
 

 

OFERTA WESELNA ZESPOŁU MUZYCZNEGO OMEGA 1, 2, 3 

Witajcie! Skoro już tutaj jesteście to zapewne szukacie informacji o tym jak 

przebiega u Nas cała procedura weselna od podpisywania umowy do 

prowadzenia wesela. Bez obaw! W naszej ofercie zamieściliśmy wszystkie 

potrzebne informacje, przydatne linki i numery. Zapraszamy do czytania       

 

1. Jak sprawdzić czy termin jest u Nas wolny? 

Zapytania można wysyłać do Nas na stronie na Facebooku wpisując w 

wyszukiwarce: Omega Kuniów Zespół Muzyczny, napisać email: 

zespolomega123kuniow@gmail.com lub zadzwonić/napisać sms/WhatsApp 

pod numer: 509 185 556. 

 

2. Jak podpisujemy umowę? 

Umowa podpisywana jest na spotkaniu z przedstawicielem zespołu. Przy 

podpisywaniu umowy pobierany jest zadatek w wysokości: 800 zł. Na spotkaniu 

ustalany jest także ogólny scenariusz wesela - Para Młoda wypełnia formularz 

który zawiera niezbędne informacje odnośnie szczegółów wesela (imiona 

rodziców, dziadków, godzina poprawin, rocznice itd.) Spotkanie jest 

jednorazowe aczkolwiek zdarzają się sytuacje kiedy spotkanie trzeba 

przeprowadzić ponownie lub dodatkowe informacje przekazać telefonicznie 

bądź mailowo. Umowa podpisywana jest z legalnie działającą firmą oraz 

wystawiany jest paragon.  
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3. Jak daleko dojeżdżamy? Co z noclegiem? 

Zespół Omega obsługuje wesela w całej Polsce, a także za granicą. W 

przypadku wesel które odbywają się dalej niż 50 km od Kluczborka 

(województwo opolskie) Para Młoda zobowiązana jest do zapewnienia i 

opłacenia zespołowi noclegu w hotelu ulokowanym – jeśli to możliwe – przy sali 

na której odbywa się przyjęcie weselne lub w hotelu usytuowanym blisko 

docelowego obiektu. Jeśli wesele odbywa się dalej niż 50 km od Kluczborka 

koszt dojazdu ustalany jest indywidualnie wraz z Parą Młodą.  

 

4. Jaki jest Nasz repertuar? 

Utwory wykonywane podczas wesela są różnorodne. Staramy się mieć na 

uwadze osoby starsze które wolą pokołysać się w rytmie walczyka, ale i także 

młodych pragnących disco-polo. W naszym repertuarze znajdą Państwo 

utwory od hitów lat 80,90, poprzez utwory biesiadne, disco-polo, disco, hity 

zagraniczne, utwory polskie po utwory pop, latino, a także najnowsze piosenki 

z 2019/2020 roku.  

 

5. Czy prowadzimy wesela w innym języku? 

Oczywiście! Posiadamy w Naszej ofercie prowadzenie wesel w języku 

niemieckim, angielskim lub śląskim. W przypadku wesela w innym języku niż 

wymienione doliczany jest koszt tłumacza który ustalamy indywidualnie na 

spotkaniu z przedstawicielem.  

 

6. Jakie zabawy prowadzimy? 

Prowadzone przez nas zabawy są nowoczesne, kulturalne, a co najważniejsze 

zabawne. Dbamy o to aby znaleźć odpowiednią zabawę do każdej grupy 

wiekowej. Staramy się w każdym sezonie obmyślać coraz to nowsze i ciekawsze 

konkursy które dorównają trendom jakie teraz widzimy w telewizji czy 

Internecie. W sezonie weselnym 2020 hitem wesel była zabawa "Połamane 

literki", "Mruczanki" czy „Spodnie XXL”. W zabawach które prowadzimy nikt nie 

odchodzi z pustymi rękami – dla każdego uczestnika przewidujemy drobne 

upominki od zespołu (między innymi otwieracze, mini lusterka, zapalniczki, 

długopisy, płyty DEMO Omega lub kubki z logiem zespołu). 

 

7. Czy prowadzimy podziękowania dla rodziców, świadków, dziadków, 

chrzestnych, rodzeństwa? 

Oczywiście. Podziękowania dla rodziców, dziadków, świadków czy rodziców 

chrzestnych wykonujemy starannie i z delikatnością tak, aby w pamięciach 

nowożeńców i ich gości pozostały jako moment wzruszeń i jednocześnie 

radości. Odpowiednio dobieramy piosenkę według życzenia Pary Młodej jak i 

również dziękujemy rodzicom słownie w imieniu Nowożeńców. Kwestia 

podziękowań jest zależna od Pary Młodej, a my jako zespół dostosowujemy się 



 

do wszelkich wymagań. Piosenkę na podziękowanie wykonujemy we własnej 

aranżacji lub dostarczana jest ona do zespołu na nośniku zewnętrznym. 

 

 

8. Co z Pierwszym Tańcem? 

Para Młoda ma możliwość odtworzenia własnego utworu jako Pierwszego 

Tańca – dostarczony on powinien być do Zespołu na nośniku zewnętrznym 

(pendrive) przed rozpoczęciem biesiady weselnej lub wysłany mailowo 

minimum dwa dni przed. Proponujemy także wykonanie Naszych własnych 

aranżacji stworzonych z myślą o Pierwszym Tańcu. 

 

 

9. Czy prowadzimy wykupiny/wyprosiny? 

Oczywiście! Podejmujemy się prowadzenia wyprosin w domu Pani Młodej 

(ewentualnie Pana Młodego za wcześniejszym ustaleniem i niedaleką 

odległością obydwóch domów). Podczas wyprosin wykonujemy muzykę 

instrumentalną (akordeon, gitara, trąbka, saksofon tenorowy, saksofon altowy, 

tamburyn, bęben), a także prowadzimy błogosławieństwo w domu oraz 

wykupiny. Jeśli rodzina Pary Młodej przygotowuje własne wykupiny prosimy o 

informację. Koszt usługi jest ustalany indywidualnie.  

 

10. Jaki jest scenariusz wesela? 

1. Przywitanie gości (toast, odśpiewanie sto lat, życzenia) 

2. Obiad 

3. Pierwszy Taniec Młodej Pary, a następnie blok muzyczny. 

4. Tort, ciasto (Godzina ustalana jest indywidualnie) 

5. Ciąg bloków muzycznych przeplatanych: 

➢ przerwami,  

➢ blokiem muzycznym dla dziadków i babć,  

➢ zabawami,  

➢ atrakcjami dla dzieci i dorosłych,  

➢ blokiem dla dzieci, 

➢ podziękowaniami dla rodziców/świadków/chrzestnych. 

6. Oczepiny (Północ – jeśli potrzeba to godzina oczepin jest zmieniona) 

 

WSZELKIE UROZMAICENIA, DODATKOWE SZCZEGÓŁY I ATRAKCJE WESELA 

USTALANE SĄ NA BIEŻĄCO W TRAKCIE WESELA. 

 

11. Czy posiadamy atrakcje dla dzieci? 

W scenariuszu wesela przewidujemy blok dla dzieci. Zazwyczaj jest to godzina 

18/19 (godzina ustalana jest indywidualnie z Parą Młodą) tak aby mali goście 

nie byli zbytnio zmęczeni. Blok ten obejmuje tańce (m.in. kaczuszki, stary 

niedźwiedź), wierszyki, a także występ klauna. Proponujemy również strój Myszki 



 

Micky, Minnie czy Masza i Niedźwiedź. W przypadku kiedy dziećmi zajmują się 

animatorzy/animatorki kwestię bloku dla dzieci ustalamy na bieżąco. 

 

12. Ile godzin gramy? 

Pierwszy dzień wesela ok. 12 godzin (Przykładowo: wejście gości na salę o 

godzinie 13, zakończenie wesela ok. 1-2 w nocy.) 

Drugi dzień wesela ok. 5 godzin (Przykładowo: rozpoczęcie poprawin o 

godzinie 13:00, zakończenie poprawin ok 18-19.) 

Jeśli wesele jest jednodniowe kwestia godzin oscyluje w granicach 12-14 

godzin. (Przykładowo: wejście gości na salę o godzinie 13:00, zakończenie 

wesela ok 3-4.) Ustalanie godzin odbywa się indywidualnie.  

 

13. Kiedy się rozliczamy? 

W przypadku wesela trwającego jeden dzień zapłata następuje bezpośrednio 

po zakończeniu wesela. Jeśli wesele jest dwudniowe zapłata za wykonaną 

usługę muzyczną uiszczana jest przez Parę Młodą na zakończenie poprawin. 

Terminy płatności ustalane są z przedstawicielem zespołu indywidualnie.  

 

 

14. Czy to prawda, że posiadamy 3 składy i możemy wybrać obojętnie jaki? 

Owszem. Zespół Omega posiada 3 składy.  

I skład – (4 lub 5 osób) 4 wokale męskie, 1 damski, akordeon, trąbka, gitara, 

saksofon altowy, saksofon tenorowy, puzon, keytar, keyboard, tamburyn. 

II skład – (4 osoby) 3 wokale męskie, 1 damski, akordeon, gitara, keyboard, 

tamburyn. 

III skład – (3 osoby) 2 wokale męskie, 1 damski, akordeon, gitara, keyboard, 

tamburyn, saksofon. 

 

Niezależnie od wybranego składu zespołu (Omega 1, Omega 2, Omega 3) 

obowiązuje ta sama oferta i ten sam przedstawiciel.  

 

15. Jaka jest cena wesela jednodniowego/dwudniowego/imprezy? 

Cena ustalana jest indywidualnie z przedstawicielem zespołu.  

 

16. Czy posiadamy dodatkowe atrakcje? 

- Maszyna do dymu „Pierwszy Taniec w Chmurach” 

- Automatyczny Barman Barmix „LoveBar” 

- Kostkarka do lodu 

W celu wypożyczenia atrakcji zapraszamy do kontaktu: 509 185 556. 

 

17. Czy posiadamy własne oświetlenie oraz sprzęt? 

Zespół posiada najnowocześniejszy sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetlenie: 

rampę wraz z obrotowymi głowami, Ledy, kurtynę Led-show, maszynę do 

ciężkiego dymu, maszynę do baniek, podświetlenie ledowe zespołu. 



 

18. Czy wyświetlamy zdjęcia Pary Młodej na telewizorze? 

Podczas trwania wesela na telewizorze zawieszonym na rampie wyświetlamy 

zdjęcia przekazane Nam przez Parę Młodą. Zazwyczaj są to zdjęcia samej Pary 

Młodej, rodziny czy też inne wspomnienia. Kwestia wyświetlania zdjęć i ich 

przekazania do zespołu ustalana jest indywidualnie na spotkaniu z 

przedstawicielem. Zdjęcia przekazane powinny być odpowiednio wcześnie na 

nośniku zewnętrznym (pendrive) lub wysłane przez email. Jest to doskonałe 

urozmaicenie wesela i okazja aby powspominać dawne czasy podczas 

wesela. 

 

19.  Co jeśli mamy zajęty termin we wszystkich trzech składach? 

W przypadku gdy termin jest zajęty we wszystkich trzech składach staramy się 

polecić Parze Młodej dj’ów z którymi współpracujemy lub zaprzyjaźnione 

zespoły.  

 

20. „Nie mamy jeszcze fotografa, kamerzysty i Sali czy możecie Nam kogoś 

polecić?”  

Oczywiście. Jeśli jest taka potrzeba jesteśmy w stanie polecić Państwu 

zaprzyjaźnione firmy zajmujące się usługami weselnymi.  

 

21. Gdzie można nas posłuchać? Gdzie można nas obserwować? 

Zapraszamy na nasze strony: 

1. Zespół weselny OMEGA - Kluczbork - oprawa muzyczna - PlanujemyWesele 

2. www.facebook.pl/omegakuniow 

3. www.instagram.com/omegakuniow 

4. Youtube: Omega Kuniów Zespół Muzyczny 

5. Link do wesela z udziałem 1 składu: https://youtu.be/PryI7ASW0Bs 

 

 

 

Drogie Przyszłe Pary Młode, Drodzy Nowożeńcy wybierający akurat Nas jako 

zespół - pamiętajcie, że w Waszym cudownym dniu jak i w jego 

przygotowaniach zawsze możecie na Nas liczyć. Pomożemy radą, 

informacją, dobrym słowem i uśmiechem. Podzielimy się doświadczeniem i 

doradzimy tak aby ten dzień był dla Was niesamowitym przeżyciem pełnym 

radości i bliskości z rodziną. 

                       Omega I, II, III 

https://www.planujemywesele.pl/27943-zespol-muzyczny-omega
http://www.facebook.pl/omegakuniow
http://www.instagram.com/omegakuniow
https://youtu.be/PryI7ASW0Bs

