POKAZ TRIKÓW BILARDOWYCH
Pokaz najbardziej ekstremalnych strzałów bilardowych w wykonaniu
Bogdana Wołkowskiego - wielokrotnego Mistrza Świata w Trikach
Bilardowych. Pokazy to wspaniała zabawa i niezapomniane wrażenia,
dla uczestników imprezy. Wykonywane strzały przeplatane są
dowcipami, anegdotami i małą iluzją. Jednym uderzeniem Bogdan
Wołkowski potrafi wbić nie tylko dwie, trzy lub pięć bil, ale nawet
czternaście. Bile na stole skaczą, zataczają koła, omijają przeszkody,
cofają się, stają jedna na drugiej i robią jeszcze wiele zaskakujących
"sztuczek". Widzowie czynnie biorą udział w zabawie z bilami wykonując
własnoręcznie niektóre uderzenia. Po pokazie następują różnego
rodzaju gry i zabawy bilardowe, podczas których chętni mogą nauczyć
się wykonywania niektórych trików.

WARIANTY POKAZU
Wariant 1 – Warsztaty Bilardowe (do 50 osób)
Pokaz trików bilardowych, gry i zabawy bilardowe, nauka trików i
podstaw bilardu.
Czas ok. 3 godzin, możliwość podziału na dwie części.
CENA: 4.140,- zł
Wariant 2 – Max Show (do 120 osób)
Pokaz trików bilardowych, gry i zabawy bilardowe, nauka trików i
podstaw bilardu, mini turnieje z nagrodami, nagłośnienie.
Czas ok. 6 godzin, show podzielony na kilka części.
CENA: 6.640,- zł
Wariant 3 – Pokaz (do 50 osób)
Pokaz trików bilardowych
Czas ok. 60 minut.
CENA: 3.140,- zł
Opcje dodatkowe:
Wynajem stołu bilardowego, jeśli nie ma go na miejscu – 1.500,- zł
Gadżety – 30 zł/szt.
- biała bila na drewnianej podstawce z miejscem na
dedykację/logo,
- płyta DVD z filmem 100 Trików Bilardowych i książką instruktarzową.

Wszystkie powyższe ceny to kwoty NETTO. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
Każdy z powyższych punktów proszę traktować jak propozycję, którą możemy
przedyskutować i zmodyfikować tak, aby optymalnie wyjść na przeciw Państwa
potrzebom. Czekamy na opinie i sugestie.
Zapraszamy do kontaktu!
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