
 

Zawodowy zespół na event, wesele z klasą, kameralne spotkanie firmowe, 
sylwestra czy bal karnawałowy? 

 
 

 Zespół 
 

GRUPA MORIKAI -  zawodowy, nietuzinkowy i ambitny zespół pięciorga muzyków,  
który tworzą Cover Band na miarę Twoich oczekiwań. Jesteśmy grupą  kształconych muzyków,  

którzy traktują swoją pracę jak pasję. Do każdej imprezy podchodzimy indywidualnie,  
nadając jej niepowtarzalny klimat i dbając o zadowolenie i organizatorów i gości. 

 
 

 O Nas 
 

Zespół specjalizuje się w oprawie muzycznej eventów firmowych i wesel z tzw. klasą.  
Z chęcią świadczymy także usługi oprawy muzycznej Balów Sylwestrowych, Andrzejków i przyjęć 

bankietowych okazjonalnych. Wszystkie imprezy okraszamy nienaganną konferansjerką,  
często z dużą dawką dobrego i taktownego poczucia humoru. Spore doświadczenie w branży  
muzycznej gwarantuje trafny dobór repertuaru oraz stylu prowadzenia imprezy w zależności  

od jej uczestników i charakteru. 
 

  
Repertuar 

 
Charakter imprez, na których gramy warunkuje dość selektywny repertuar.  

Tworzymy skład, który wie dla kogo i co chce grać. Od szalonych rock n’ rolli lat ’60,  
poprzez disco i największe hity lat 70’ i 80’ kończąc na kilku perełkach, które udało się  

wyprodukować w latach 90’, po współczesne przeboje.  
Wszystko wykonywane w wiernych aranżacjach i z należytą dbałością o szczegóły. 

 
  

Jaki jest nasz zasięg? 
 

Siedzibą zespołu jest Sosnowiec w województwie Śląskim, stąd naturalnym obszarem naszej  
działalności jest Śląsk, Małopolska i województwa ościenne. Niemniej na życzenie jesteśmy gotowi 

dojechać wszędzie tam, gdzie tylko jest położona utwardzona droga ;-) 
 

 
  

 
 



 
 
 Jak możemy nawiązać współpracę? 
 

Podstawą współpracy pomiędzy Organizatorem imprezy a GRUPĄ MORIKAI  
jest umowa zlecenie zawarta na piśmie droga elektroniczną lub poprzez Pocztę Polską/Kuriera.   

Umowa określa m.in. rodzaj i miejsce imprezy, jej termin i cenę, czas wykonania, rodzaj i zakres  
usług dodatkowych, dodatkowe koszty (paliwo, nocleg), szczegółowy sposób wykonania usługi, itp. 

Rozlicznie za wykonaną usługę następują na podstawie wystawionej faktury. 
 

  
CENNIK: 

 
 Wesele z klasą 
 - obsługa muzyczna 12 godzin……………………….………………………………………..…………5500,00zł 

- poprawiny 7 godzin……………………………………………………………………………..……....3000,00zł 
w cenie zawarta jest obsługa muzyczna i konferansjerska, sety muzyczne 30 min., 15 min. przerwy oraz 
zabawy integracyjne dla Gości i profesjonalne efekty świetlne i nagłośnienie 
 koszty transportu liczony od Sosnowca...…………………………………………...……..do 100 km gratis 
 wszystko co powyżej 100 km..……………………………………………………………………. 1 zł / km 
 Zespół nie oferuje wyprowadzenia Pary Młodej oraz grania biesiady przy stołach, a także nie wykonuje 

gatunku disco polo. 
 

   
Event firmowy 
- obsługa muzyczna ok. 8 godzin……………………………………………………………………..…7500,00zł 
w cenie zawarta jest obsługa muzyczna i konferansjerska, sety muzyczne 40 min., 15 min. przerwy oraz zabawy 
integracyjne dla Gości, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie 
 koszty transportu liczony od Sosnowca…..…………………………………………………do 100km gratis 
 wszystko co powyżej 100 km..……………………………………………………………………. 1 zł / km 

 
 

Bal Sylwestrowy 
- obsługa muzyczna ok. 8 godzin…………………………………………………………………….…..7500,00zł 
w cenie zawarta jest obsługa muzyczna i konferansjerska, sety muzyczne 40min., 15 min. przerwy, oraz zabawy 
integracyjne dla Gości, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie 
 koszt transportu liczony od Sosnowca…….………………………………………………...do 100km gratis 
 wszystko co powyżej 100 km..……………………………………………………………………. 1 zł / km 
 
 
 
WYMAGANIA TECHNICZNE: 
- instalacja elektryczna z uziemieniem (z zasilaniem min. jednofazowym, a najlepiej trójfazowym  
(32A) 230V na fazę o min. zabezpieczeniu 20A) 
- zapewnienie noclegu wówczas, gdy odległość od Sosnowca przekracza 150 km 
- zapewnienie posiłku podczas imprezy w pełnym wymiarze oraz ciepłych i zimnych napojów 
- miejsce dla zespołu nie mniejsze niż 15 m2, optymalnie 20 m2.  
 
 
 

kontakt: www.morikai.pl 
mail: info@morikai.pl  

management by Anka 692-851-636 
 


