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OFERTA 
Wesela 

 
Muzyka na żywo, profesjonalna konferansjerka. 

✔ Zespół wykonuje przeboje muzyczne na żywo, w setach muzycznych trwających 20-40 minut (zgodnie z ustaleniami 

z Zamawiającym) 

✔ W przerwach gry zespołu odtwarzana jest muzyka w tle (odtwarzacz CD lub laptop mp3) 

✔ Oferujemy poprowadzenie zabaw muzycznych i tanecznych dla gości – po wcześniejszym uzgodnieniu 

z organizatorem 

✔ Do wykonania usługi zespół używa własnego sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego  

✔ W cenę wliczony są: przejazd muzyków oraz transport sprzętu tam i z powrotem, montaż/demontaż sprzętu 

✔ Istnieje także możliwość wykonania oprawy muzycznej ślubu w kościele lub w plenerze na organach/pianinie, 

skrzypcach czy gitarze. 

 

Skład 

 
✔ 2 wokale (żeński i męski) 

✔ 4 instrumentalistów 

▪ instrumenty klawiszowe 

▪ gitara elektryczna 

▪ gitara basowa 

▪ perkusja 

✔ akustyk  

 

O zespole 

 
CZADERSI (dawniej SIDE SQUAD) istnieją od ponad 12 lat i cieszą się doskonałą opinią. Brzmienie i wykonanie zaspokajają 
gusta nawet najbardziej wymagających słuchaczy. Szeroka oferta muzyczna, dostosowanie scenariusza imprezy do oczekiwań 
klienta, miła i sympatyczna atmosfera gwarantują udaną zabawę. Zespół pochodzi z Wrocławia. Tworzy go sześcioro młodych 
ludzi, których łączy wspólna pasja – muzyka. Mają na swoim koncie szereg występów na imprezach firmowych, tanecznych, 
festynach, weselach, zabawach sylwestrowych i wielu innych. Grupa wykonuje na żywo znane przeboje z gatunku pop, rock 
i disco doskonałe na wesele, imprezę firmową, bankiet czy festyn. W repertuarze znaleźć można zarówno utwory lubiane od 
lat takich autorów jak: Stevie Wonder, Sting, Boney M., Abba, Elvis Presley, Maryla Rodowicz, Perfect, Skaldowie, Lady Pank 
czy Czerwone Gitary, jak również nowsze produkcje – Enej, Adele, Walk the moon. Kompletny repertuar można pobrać ze 
strony internetowej www.czadersi.eu. 

CZADERSI wykonują również muzykę jazzową, która doskonale sprawdza się jako ciche tło muzyczne w przypadku bankietu 

lub uroczystego przyjęcia. Utwory z gatunku swing czy bossa nova tworzą miłą, nietuzinkową atmosferę i gwarantują 

przyjemnie spędzony czas. 

 

Cennik 

 

RODZAJ IMPREZY CZAS WYSTĘPU CENA 

WESELE 16:00 – 4:00 6 900 zł 
 

✔ Cennik dotyczy imprez wykonywanych na terenie Wrocławia oraz okolic do 20 km od Wrocławia. 

✔ W przypadku imprezy wyjazdowej powyżej 20 km od Wrocławia cena wzrasta o koszty transportu 2,00 zł/km. 

✔ W przypadku imprezy wyjazdowej ponad 100 km od Wrocławia po stronie organizatora leży zapewnienie noclegu 
oraz obiadu dla kierowcy zespołu. 

✔ Po stronie Zamawiającego leży zapewnienie posiłków dla członków zespołu na czas trwania imprezy. 

http://www.czadersi.eu/

