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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z brygadą Karpackie Zbóje podczas pokazu pirotechnicznego
na twoim pikniku firmowym lub podczas napadu zbójnickiego!
Oferta skierowana jest dla korporacji, firm, instytucji
Napad zbójnicki z pokazem pirotechnicznym? Czemu nie?! Wykonywaniem pokazów pirotechnicznych zajmujemy się
od 2007 roku, a naszym celem jest uświetnianie krajowych wydarzeń kulturalnych i społecznych widowiskowym pokazem ogni
sztucznych. Do każdego realizowanego przez nas widowiska podchodzimy w indywidualny sposób, dlatego też jego scenariusz
opracowujemy dla konkretnych lokalizacji, zgodnie z określonymi przez przepisy wymogami bezpieczeństwa. Po przeprowadzonej
wizji lokalnej terenu i zaakceptowaniu przez klienta tła muzycznego, rozpoczynamy pracę nad scenariuszem zsynchronizowanym z
ładunkami pirotechnicznymi. W pokazach wykorzystujemy z własnego importu szeroką gamę efektów pirotechnicznych m.in.
frontowe (komety, wyrzutnie, gejzery, wulkany i fontanny), wysokie (bomby kulowe, cylindryczne i wielostopniowe) oraz
okazjonalnie efekty specjalne (np.: napisy, miny lub ładunki wstrzeliwane do wody). Stosowane przez nas komputerowe, również
radiowe systemy sterujące pokazem, gwarantują precyzyjną, a przede wszystkim bezpieczną, bezobsługową realizację widowiska
rozmieszczonego w kilku miejscach jednocześnie.
Do opracowania szczegółowej kalkulacji widowiska wliczamy wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem, a więc materiały, obsługa, transport
i ważny element tj. ubezpieczenie. Nasza proponowana stawka netto za minutę widowiska pirotechnicznego, przy której zachowujemy
profesjonalne standardy jego realizacji wynoszą średnio około 1300 zł netto.

Fot. Pokazy pirotechniczne.
Wspomniana kwota pozwala realizować widowiska charakteryzujące się właściwym nasyceniem i tempem w każdej minucie, przy wykorzystaniu
profesjonalnych materiałów pirotechnicznych, pochodzących od już sprawdzonych, renomowanych producentów. Duże plenerowe widowiska, oraz te o
specyficznym charakterze, kosztorysujemy wzajemnie z organizatorem, lecz z zachowaniem zasady, iż koszty materiałowe powinny stanowić około 4/5
zaoferowanej ceny pokazu. Oczywiście nie wykluczamy możliwości negocjacji zaoferowanej kwoty, lecz w granicach, które pozwolą nam zachować
akceptowalny przez nas standard widowiska.
Sugerowany przez nas czas pokazu pirotechnicznego na imprezie plenerowej, czy też integracyjnej, biorąc pod uwagę percepcję
widowni powinien zmieścić się w przedziale czasowym od 6 do 8 minut.

Fot. Pokazy pirotechniczne.
Przykładowe efekty stosowanego materiału 1.1 - 1.3 wg ADR
Komety pirotechniczne kal. 1.2” ; 1.5” ; 1.75” i 3” – kaliber uzależnia wielkość efektu:
 złote lub srebrne krzyże z efektem akustycznym - trzeszczenie (crackling crossette) - 8 ładunków
 efekt srebrnej kratownicy na niebie z czerwonymi i niebieskimi końcami rozrywającymi się w kolorowe krzyże ( blue crossette, red crossette) - 8 ładunków
 efekt białych smug na niebie z zielonymi końcami rozrywającymi się w krzyże z hukiem (green tail with bang ) - 8 ładunków

Baterie wielostrzałowe – Z-shape - wyrzutnie wielostrzałowe strzelające od lewej do prawej i tak np.:
 efekt kolorowych chryzantem z niebieskimi końcami wzmocnione efektem akustycznym trzeszczenie ( green, yellow, blue, white with crackling ) - 100 ładunków.
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Baterie wielostrzałowe – W-shape - wyrzutnie wielostrzałowe o efekcie w formie litery „W” strzelające innym efektem w środku, a innym z lewej i
prawej strony i tak np.:
 efekt srebrnych wirów w środku połączonych z bardzo dużym kolorowym wybuchem silver whrill ), a po obu stronach pod kątem efekt złoto-srebrnych komet - 100
ładunków
Baterie wachlarz IVW-shape - wyrzutnia 130 strz.
 efekt złotego wachlarza i kopuły na nim, połączonej z głośnym rozbiciem końcowym (gold w/ crackling ) – 10 x 13 strzałów na raz co 1 sek - 130 ładunków
Moździerze - kaliber 75,100 i 125mm – rozbłysk powyżej 100m i średnicy od 30 do 100m
 mix różnych efektów (np. różnokolorowe peonie, różnokolorowe chrysantemium, yellow, green, red, blue, gold, silver peony, srebrna i niebieska peonia z odrębnym
środkiem zielona chryzantema gasnąc zaświeca się czerwono z wężowym środkiem).
Moździerze - kaliber 150,200,250 i 400mm – rozbłysk powyżej 150m i średnicy od 100 do nawet 600m
 mix różnych efektów : gwiezdna eksplozja – kolorowe hukowe gwiazdki, bukiet craclingowych gwiazd wraz migocącymi drobinami, brokat – imitacja rozsypanego brokatu,
mozaika to 400mm – kometa wynoszona na 800m i rozpryskująca się w krzyże o średnicy efektu do 400m.
Moździerze – cylindryczne ładunki kaliber 100,125,150 i 170mm
 wielostopniowy polegający na kolejnym kilkakrotnym rozbiciu jednorodnego efektu lub efekt jednorazowy rozsypany w kole o średnicy od min. 200m
Na finał widowiska odpalana zostaje nasza kompozycja pirotechniczna tzw. rapsodia ze specjalnie wachlarzowo wykonanych baterii frontowych, a tworzących na niebie gęsty
wachlarz komet i z nad nimi na różnych wysokościach „rosnącym” rozbłyskiem efektów finałowych – specjalnie dobranych jednorodnych kulistych i cylindrycznych ładunków
w kal. od 80 -150 mm.
Powyższa specyfikacja nie jest scenariuszem pokazu ogni sztucznych w dosłownym tego słowa znaczeniu i nie odzwierciedla rzeczywistej kolejności odpalania efektów
pirotechnicznych ani ich wszystkich dostępnych rodzajów.
Propozycja wyceny
Proponowana cena netto 12 minutowego pokazu – 15 600 zł
Proponowana cena netto 8 minutowego pokazu – 10 400 zł
Pokaz w podanej kwocie jest pokazem ciągłym, bez przerw, ułożony w konkretne kompozycje z końcową dominacją efektów, których wynoszenie jest powyżej 100m. Ich
częstotliwość w części wysokiej w celu „zazębiania” się efektów prezentować będzie ładunki z kilkusekundowymi przerwami, natomiast średnia częstotliwość pojawiających się
na niebie rozbłysków będzie wynosiła od kilku do nawet kilkunastu na sekundę.
Wynoszenie w powietrze w kilku miejscach elementów frontowych, wysokich i komet jednocześnie przerodzi się z proponowanego pokazu, w niepowtarzalne widowisko,
koniecznie jednak do skalkulowania scenariusza wspólnie z organizatorem. Dodatkowym efektem może być pirotechniczne logo firmy, lub dowolnie konfigurowane napisy
płonące przez 1 minutę, a wykonane na specjalnych tablicach.
Podana cena stanowi całkowity koszt danego pokazu. Czas trwania pokazu zależy jeszcze od infrastruktury terenu, oraz od Państwa wymagań i może być dowolnie
modyfikowany względem całej realizacji.
W cenie zawarte jest również ubezpieczenie OC w PZU S.A.
Informujemy również, że firma nasza używa wyłącznie wyrobów profesjonalnych posiadających atestację Instytutu Mechaniki Precyzyjnej zgodną
z klasą 1.1-1.3 wg ADR.
Importujemy i używamy produktów, które bezpośrednio wybieramy na prezentacjach u producentów z fabryk chińskich oraz włoskich. Wynikiem tego jest możliwość użycia
większej ilości produktów w ramach proponowanej ceny widowiska.
W razie otrzymania od Państwa zlecenia na wykonanie usługi firma nasza zobowiązuje się uzyskać wszelkie konieczne pozwolenia dotyczące wykonania pokazu ogni
sztucznych.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt. Na pytanie, co możemy dla Państwa zrobić, odpowiadamy jednoznacznie:

WSZYSTKO, CO RAZEM UZNAMY ZA CELOWE BY ZREALIZOWAĆ ZAPLANOWANE ZADANIE.

Rezerwacja pokazu pirotechnicznego podczas eventu firmowego
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać
w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila:
marketing@zbojnickie.pl
Dane do przelewu:
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
34-300 ŻYWIEC
Ul. Jana III Sobieskiego 7
NIP: 553 – 230 – 63 – 40
REGON: 240 745 145
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Dołącz do Karpackich Zbójów!
Zapraszamy do zabawy!

Koncesja MSWiA: B-093/2003
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630
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