
Galeria Coverband
na Twoje wesele z klasą

Mając na uwadze, że przyjęcie weselne to bardzo ważny 
dzień w życiu dwojga ludzi podchodzimy do oprawy muzycznej
z dużą starannością i  uwzględnieniem indywidualnych
życzeń Pary Młodej.

Podczas przyjęcia weselnego zapewniamy:

• współpracujący, pełen energii, pięcioosobowy zespół grający na żywo,
• prowadzącego uroczystość weselną ( także w j. angielskim ),
• dobrą zabawę przy ambitnym i sprawdzonym repertuarze,
• DISCO – SHOW strojem i muzyką przenosimy się w erę Disco lat 70 i 80-tych,
• profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (możliwość indywidualnego dobrania do potrzeb danego 

pomieszczenia),
• pewność realizacji scenariusza przyjęcia,
• umowę z rzetelną, legalnie działającą firmą,
• satysfakcję z wyboru zespołu na wesele,

Docieramy w każdy zakątek naszego kraju, jeżeli chcesz abyśmy wystąpili 
w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku czy Krakowie – nie stanowi to dla nas problemu. 

Poniżej kilka niezbędnych informacji:



1. umowa i rezerwacja terminu

Rezerwacji terminu można dokonać na max. 7 dni. 
Po upływie tego czasu rezerwacja jest anulowana lub należy podpisać umowę. 
Podpisanie umowy jest 100% rezerwacją terminu.
Umowę można podpisać osobiście w naszej siedzibie (Tarnobrzeg) lub korespondencyjnie (e-mail, 
poczta), przy podpisywaniu umowy pobierana jest kaucja ( 500 PLN ) której uiszczenie jest 
warunkiem podpisania umowy.

2. repertuar i scenariusz przyjęcia

Posiadamy bogaty repertuar polskich i zagranicznych coverów, które wykonywane są na wysokim 
poziomie artystycznym. Repertuar dobierany jest do charakteru imprezy, jak i preferencji 
muzycznych zaproszonych gości. Repertuar wykonujemy w setach ok. 45 minutowych po których 
następuje 15 minut przerwy. W przerwach jest możliwość odtwarzania muzyki (jako tła) nie 
prowadzimy jednak selekcji odtwarzanych utworów. Możemy przygotować utwór na życzenie, jeżeli 
otrzymamy taką informację odpowiednio wcześnie.
Scenariusz przyjęcia ustalany jest indywidualnie z Parą Młodą.
Zespół w swoim składzie posiada osobę prowadzącą całe przyjęcie (zapowiedzi, przemówienia, 
zabawy, konkursy... ).
Repertuar na wesele do pobrania

3. potrzebne miejsce / scena

Ze względu na ilość muzyków i posiadany sprzęt - oraz ekspresję wokalistki :) - potrzebujemy 
odpowiednią ilość miejsca do wykonania usługi. Minimalna powierzchnia potrzebna do zainstalowania 
się zespołu to 5 m x 4 m. Zalecana jest scena podwyższona z napięciem jednofazowym 230V (16A). 
Podgląd ustawienia na scenie znajduję się w naszym riderze (do pobrania).
Wybierając lokal warto zwrócić uwagę na panującą w nim akustykę, która w dużym stopniu ułatwia 
pracę nam jako muzykom i polepsza odbiór wykonywanych na żywo utworów.
Miejsca przez nas sprawdzone :)
Hotel Krynica – Krynica Zdrój
Galicja – Rzeczyca Długa (podkarpackie)
Hotel Iskierka – Mielec
Hotel Wodnik – k/Bełchatowa
Hotel Anna – Tarnobrzeg
Etiuda Centrum Konferencyjne – Lublin
Dwór Dwikozy – Dwikozy (podkarpackie)
Grand Chotowa SPA – Chotowa (podkarpackie)
Hotel Aspel – Kraków
Hotel Gołębiewski – Wisła 
Hotel Gołębiewski – Mikołajki

http://galeria-tbg.pl/repertuar.pdf


4. transport, nocleg

Do ceny za oprawę muzyczną wesela doliczamy koszty transportu ok. 1,70 zł za kilometr licząc 
dojazd w dwie strony.
Przy dużych odległościach dojazdu prosimy o zapewnienie opłaconego noclegu dla członków zespołu 
+ kierowca, jeżeli organizacja noclegu należy do zespołu będzie doliczona dodatkowa opłata (sprawy 
dotyczące noclegu ustalamy indywidualnie z każdym klientem ). 

…

Oprawą muzyczną w obecnym składzie zajmujemy się od 2001 roku,  a więc jeżeli mają Państwo 
jakiekolwiek pytania co do organizacji swojej imprezy nie tylko od strony muzycznej, proszę śmiało 
pytać.

Management: 
Grzegorz Kopeć
tel. +48 606832703
galeriatbg@gmail.com
http://galeria-tbg.pl 
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