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Na początek Ci się pochwalę! 
Wiesz, kto zrobił u mnie „osiemnastkę” niedawno?  

Moja córka! 
 

Zrobiłem już setki „osiemnastek”. I tysiące innych imprez 
Ale nigdy nie byłem tak przejęty, jak przed imprezą Joasi. 

 
Bardzo się cieszę, że mi zaufała! Nie musiała.  

Doskonale bym zrozumiał, gdyby chciała zrobić imprezę „na mieście”.  

W końcu nie każdy 18-latek ma ochotę imprezować „u tatusia” 😉 

 
Ostatni raz tak przejęty byłem chyba przed „osiemnastką” mojego syna, czyli 10 lat 

temu! Wtedy jeszcze nie miałem barów i nie miałem pojęcia o imprezach, a 

szczególnie o takich dla młodzieży. 
I pamiętam dobrze jakie to były wielkie nerwy.  

Chciałem, żeby się fajnie bawili, a jednocześnie, żeby się nic nie stało. 

Dlatego, rodzicu, doskonale rozumiem, co czujesz! 😊 

 
Masz szczęście, bo trafiłeś na fachowca, który Ci w tym pomoże!  

Szkoda, że ja te 10 lat temu na takiego kogoś nie trafiłem. 
Byłoby mi wtedy łatwiej. 

 

 
 

Zapraszam serdecznie! 

Obiecuję, że do organizacji Twojej imprezy przyłożę się tak samo,  
jak do imprezy mojej córki. 
Łukasz Marks, właściciel.  
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RECENZJE 
(Więcej opinii naszych gości znajdziesz na naszym profilu na fejsbuku.  

Nawet jak nie masz konta na fejsbuku możesz tam zajrzeć.  
To działa tak jak zwykła strona internetowa! 

http://www.facebook.com/PrzystanekMlociny/reviews  
oraz 

http://www.facebook.com/PrzystanekWislaRatuszowa2/reviews ) 

 
Joasia 

W przystanku wisła orgaznizowałam swoją 18-tke. Była to z pewnością najlepsza impreza mojego 

dotychczasowego życia! Bardzo pomocna i przemiła obsługa, świetna pani DJ, która idealnie wyczuł nasz 

gust muzyczny no i oczywiście bardzo pomocny i elastyczny pan właściciel 😊 Każdemu kto małym 

nakładem własnej pracy chce zorganizować przyjemną imprezę, bardzo polecam to miejsce! 🎉 

 
Iga, Irek i Gabriel 

Witam serdecznie! Dziękujemy za imprezę, super obsługa, pan z ochrony równy gość, klimat w lokalu extra 

swojski, DJ. Pati ulubienica młodzieży, pan Tomasz przesympatyczny, barmani lux!! Młodzież i my bardzo 
jesteśmy zadowoleni!!! Pozdrawiamy i dziękujemy  Iga, Ireneusz i Gabriel 

 

Monika 

" Najwpanialsza 18tka córki. zdaniem moim i wszystkich gości. Dziękujemy😃 " 

 

Gosia 
" Razem z koleżanką organizowałyśmy w lokalu osiemnastkę, impreza wyszła idealnie. Sala przygotowana 

perfekcyjnie, jedzenie z „otwartego stołu”-przepyszne. Obsługa bardzo miła, dbająca o przebieg urodzin do 
samego końca. Jednym słowem pełen profesjonalizm. " 

 

Katarzyna 
" W ostatnią sobotę urządzaliśmy córce 18-stkę. Trochę się jej obawialiśmy ale już po pierwszym kontakcie 

z właścicielem Panem Łukaszem wiele naszych obaw zostało rozwianych :-) Impreza została przygotowana 
bardzo profesjonalnie. Wszystko przebiegło fantastycznie od samego początku do końca. Córka była 

zachwycona a jej przyjaciele stwierdzili , że była to jedna z najlepszych osiemnastek w tym roku :-) Bardzo 

dziękujemy i wszystkim gorąco polecamy !!! " 
 

Roksana 

„Super miejsce! Zorganizowałam tutaj osiemnastkę i było idealnie! 
Przemiły i przezabawny właściciel z którym można się dogadać odnośnie wszystkiego. 

To doskonałe miejsce zarówno na spotkania ze znajomymi jak i na zorganizowanie imprezy. 
Polecam wszystkim!. Na pewno wrócę na drinka Roxi!” 
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WARUNKI WYNAJĘCIA KNAJPKI NA „18” 
(przeczytaj proszę – to ważne) 

Oba lokale wynajmujemy w dowolne dni tygodnia. 
 

W knajpce "Przystanek Młociny" na Młocinach, Żubrowa 17 mieści się: 
do 60 osób w formule domówkowo-klubowej (bez nakryć i przypisanych miejsc),  
Zdjecia i filmy: http://przystanekimpreza.pl/lokale/przystanek-mlociny/ 

 

W knajpce "Przystanek Wisła" koło ZOO, Ratuszowa 2 mieści się:  
do 80 osób w formule domówkowo-klubowej, (bez nakryć i przypisanych miejsc) 
Zdjecia i filmy: http://przystanekimpreza.pl/lokale/przystanek-wisla/ 

 

Oba lokale mają ogródki, w których można palić. 
Knajpka na osiemnastki jest zawsze wynajmowana na wyłączność z naszą obsługą i ochroną. Ilość obsługi i 
ochrony jest dostosowana do ilości gości i zakresu imprezy. Zawsze są to minimum 2 osoby. Stawiamy na 

Twoje bezpieczeństwo! Nasze imprezy obsługują doświadczeni barmani, którzy potrafią 

serwować alkohol. Pilnujemy także, żeby na imprezę nikt z zewnątrz się nie dostał. 
 
W ramach wynajmu w cenie jest: przygotowanie knajpki do imprezy w odpowiednim ustawieniu, pełna 
obsługa porządkowo-barmańska, udostepnienie knajpki na 1/2 godziny przed imprezą, udostepnienie 

knajpki na 1/2 godziny po imprezie, sprzątanie w trakcie imprezy, ewentualne uzupełnianie jedzenia, 
zbieranie brudnych naczyń i szkła z sali, pomoc przy serwowaniu tortu, sprzątanie po imprezie. 

 
Impreza może zostać przedłużona. Decyzja jest podejmowana w trakcie imprezy. Takie przedłużenie jest 
dodatkowo płatne za każdą rozpoczętą godzinę.  

Udostępniamy możliwość podłączenia waszego komputera do rzutnika i/lub głośników. 
 
Konieczne jest sporządzenie listy uczestników. Listę można uzupełnić także w trakcie imprezy, każdorazowo 

tylko za zgodą organizatora imprezy. Osoby niepełnoletnie muszą być zaznaczone na liście. 
 

Organizatorem imprezy może być tylko osoba pełnoletnia (pełnoletniość jest osiągana w dniu 18. urodzin).  

 

Organizator imprezy musi być cały czas na imprezie (jeżeli jubilat/jubilatka nie będą pełnoletni w dniu 
imprezy, a nie za bardzo mają ochotę widzieć na imprezie rodzica), to organizatorem może zostać 
pełnoletni kolega/koleżanka lub brat/siostra). 

 
Przed imprezą podpisujemy z organizatorem umowę. Umowa określa prawa i obowiązki obu stron. Wzór 

takiej umowy znajdziesz na końcu oferty. 
 
Każdy NIEPEŁNOLETNI uczestnik imprezy będzie musiał przedstawić przy wejściu zgodę rodzica/opiekuna 

na udział w imprezie (i ewentualny powrót do domu). 
Obsługa oznaczy przy wejściu każdego pełnoletniego uczestnika imprezy specjalną bransoletką. Osoby 
pełnoletnie prosimy o przyniesienie dokumentu ze zdjęciem. 

 
Barman nie wydaje alkoholu z baru osobom niepełnoletnim. Alkohol z baru odbierają wyłącznie osoby 

pełnoletnie. 
Na imprezach z okazji 18 urodzin nie wystawiamy "na salę" całych butelek mocnego alkoholu ani tac z 
szotami. Wino podajemy w kieliszkach, a mocne alkohole w "szotach" 25- lub 40-gramowych.  
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CENNIK SKRÓCONY 
 

Wynajem lokalu na pierwsze 6 godzin (z możliwością przedłużenia!)  

Poza piątkami i sobotami 2999 

Piątki 3499 

Soboty 3999 

  

DJ (w standardzie światła, dymy, karaoke) 1200 zł 

  

Nasz alkohol i inne picie:  

Nasz open bar - pijecie do oporu:  

„Bezalkoholowy” (bezalkohole) 10 zł/osoba 

„Osiemnastka” (bezalkohole+piwo+wino+wódka+mikroszoty) 30 zł/osoba 

„Troskliwy tata” (bezalkohole+piwo+wino+wódki+mikroszoty+whisky+drinki) 

„pełnyl”) 

50 zł/osoba 

Żeton 2 zł 

  

Wasz alkohol i inne picie:  

Korkowe BRAK!!! 

Nasz wsad bezalkoholowy do drinków (przy waszym alkoholu) 10 zł/os 

  

Nasze jedzenie:  

Otwarty stół – jemy do oporu:  

„Osiemnastka” (pogryzacze+pizza) 

) 
Pogryzacze + pizza 

 

20 zł/osoba 

 
 

„Troskliwa mama” (zimny bufet kanapkowo-koreczkowy+pogryzacze+pizza) 
 

30 zł/osoba 

Tort (standardowo 100g/osoba) 8 zł/100g 

Pełna oferta cateringowa 
Wysyłamy 
na życzenie 

Grill nielimitowany (karkówka, kurczak, kiełbasa, kaszanka, warzywa) 
jako uzupełnienie „otwartego stołu” 

300 zł+ 
25 zł/osoba 

Grill nielimitowany (karkówka, kurczak, kiełbasa, kaszanka, warzywa) 

jako jedyne jedzenie 

300 zł+ 

40 zł/osoba 

  

Dodatkowo:  

Przedłużenie imprezy przy imprezie z DJ’em 600 zł/godz. 

Przedłużenie imprezy przy imprezie bez DJ’a 400 zł/godz. 

Przystrojenie sali dekoracją tematyczną „18” (balony z helem, girlandy, confetti, 
miejsce do robienia zdjęć)) 

500 zł 

Kaucja na sprzątanie waszych dekoracji, gdy decydujecie się na samodzielne 

dekorowanie sali. 
150zł 

Praca fotografa (min 2 godziny) 300 zł/godz. 
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PRZYKŁADOWE KALKULACJE 
Osób 20 30 40 50 60 

Własny alkohol+ 
Własne jedzenie zimne+ 

Własna muzyka 

Inne 2999 
Pt     3499 

Sb    3999 

Inne 2999 
Pt     3499 

Sb    3999 

Inne 2999 
Pt     3499 

Sb    3999 

Inne 2999 
Pt     3499 

Sb    3999 

Inne 2999 
Pt     3499 

Sb    3999 

Własny alkohol+ 

Własne jedzenie zimne+ 
DJ 

Inne 4199 

Pt     4699 
Sb    5199 

Inne 4199 

Pt     4699 
Sb    5199 

Inne 4199 

Pt     4699 
Sb    5199 

Inne 4199 

Pt     4699 
Sb    5199 

Inne 4199 

Pt     4699 
Sb    5199 

Własny alkohol+ 
OtwartyStół "osiemnastka" + 

Własna muzyka 

Inne 3399 
Pt     3899 

Sb    4399 

Inne 3599 
Pt     4099 

Sb    4599 

Inne 3799 
Pt     4299 

Sb    4799 

Inne 3999 
Pt     4499 

Sb    4999 

Inne 4199 
Pt     4699 

Sb    5199 

Własny alkohol+ 

OtwartyStół "osiemnastka" + 
DJ 

Inne 4599 

Pt     5099 
Sb    5599 

Inne 4799 

Pt     5299 
Sb    5799 

Inne 4999 

Pt     5499 
Sb    5999 

Inne 5199 

Pt     5699 
Sb    6199 

Inne 5399 

Pt     5899 
Sb    6399 

OpenBar "osiemnastka"+ 
Własne jedzenie zimne+ 

Własna muzyka 

Inne 3599 
Pt     4099 

Sb    4599 

Inne 3899 
Pt     4399 

Sb    4899 

Inne 4199 
Pt     4699 

Sb    5199 

Inne 4499 
Pt     4999 

Sb    5499 

Inne 4799 
Pt     5299 

Sb    5799 

OpenBar "osiemnastka"+ 

Własne jedzenie zimne+ 
DJ 

Inne 4799 

Pt     5299 
Sb    5799 

Inne 5099 

Pt     5599 
Sb    6099 

Inne 5399 

Pt     5899 
Sb    6399 

Inne 5699 

Pt     6199 
Sb    6699 

Inne 5999 

Pt     6499 
Sb    6999 

OpenBar "osiemnastka"+ 
OtwartyStół "osiemnastka" + 

Własna muzyka 

Inne 3999 
Pt     4499 

Sb    4999 

Inne 4499 
Pt     4999 

Sb    5499 

Inne 4999 
Pt     5499 

Sb    5999 

Inne 5499 
Pt     5999 

Sb    6499 

Inne 5999 
Pt     6499 

Sb    6999 

OpenBar "osiemnastka"+ 

OtwartyStół "osiemnastka" + 
DJ 

Inne 5199 

Pt     5699 
Sb    6199 

Inne 5699 

Pt     6199 
Sb    6699 

Inne 6199 

Pt     6699 
Sb    7199 

Inne 6699 

Pt     7199 
Sb    7699 

Inne 7199 

Pt     7699 
Sb    8199 

8 żetonów (4 piwa na os.)+ 
Własne jedzenie zimne+ 

Własna muzyka 

Inne 3319 
Pt     3819 

Sb    4319 

Inne 3479 
Pt     3979 

Sb    4479 

Inne 3639 
Pt     4139 

Sb    4639 

Inne 3799 
Pt     4299 

Sb    4799 

Inne 3959 
Pt     4459 

Sb    4959 

8 żetonów (4 piwa na os.)+ 

Własne jedzenie zimne+ 
DJ 

Inne 4519 

Pt     5019 
Sb    5519 

Inne 4679 

Pt     5179 
Sb    5679 

Inne 4839 

Pt     5339 
Sb    5839 

Inne 4999 

Pt     5499 
Sb    5999 

Inne 5159 

Pt     5659 
Sb    6159 

8 żetonów (4 piwa na os.)+ 
OtwartyStół "osiemnastka" + 

Własna muzyka 

Inne 3719 
Pt     4219 

Sb    4719 

Inne 4079 
Pt     4579 

Sb    5079 

Inne 4439 
Pt     4939 

Sb    5439 

Inne 4799 
Pt     5299 

Sb    5799 

Inne 5159 
Pt     5659 

Sb    6159 

8 żetonów (4 piwa na os.)+ 

OtwartyStół "osiemnastka" + 
DJ 

Inne 4919 

Pt     5419 
Sb    5919 

Inne 5279 

Pt     5779 
Sb    6279 

Inne 5639 

Pt     6139 
Sb    6639 

Inne 5999 

Pt     6499 
Sb    6999 

Inne 6359 

Pt     6859 
Sb    7359 

8 żetonów (4 piwa na os.)+ 
OtwartyStół "osiemnastka" 

+pizza+ Własna muzyka 

Inne 3719 
Pt     4219 

Sb    4719 

Inne 4079 
Pt     4579 

Sb    5079 

Inne 4439 
Pt     4939 

Sb    5439 

Inne 4799 
Pt     5299 

Sb    5799 

Inne 5159 
Pt     5659 

Sb    6159 

8 żetonów (4 piwa na os.)+ 

OtwartyStół "osiemnastka" 
+pizza+DJ 

Inne 4919 

Pt     5419 
Sb    5919 

Inne 5279 

Pt     5779 
Sb    6279 

Inne 5639 

Pt     6139 
Sb    6639 

Inne 5999 

Pt     6499 
Sb    6999 

Inne 6359 

Pt     6859 
Sb    7359 

mailto:Imprezy@PrzystanekMlociny.pl


Organizacja młodzieżowych osiemnastek przez „Przystanek Impreza”  
Oferta ważna od 1.10.2020 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
tel +48 577 247 169, email Imprezy@PrzystanekMlociny.pl  Strona 7 

CO NAS WYRÓŻNIA? ELASTYCZNOŚĆ! 
- nikt Ci nie będzie ściszał muzyki po 22:00; nasza knajpka jest w takim miejscu, że można głośno się 
bawić do białego rana; ☺ 

 
-ty decydujesz o czasie trwania imprezy; jeżeli chcesz, możesz ją przedłużyć (decyzja w trakcie imprezy) i 
bawić się nawet przez tydzień ☺ 

 
-możesz skorzystać z naszego alkoholu i/lub picia, za pomocą wypracowanego przez nas systemu "welcome 

drink-żetony"; „Open baru” albo jakoś inaczej; W opcji „Open bar” płacisz z góry za każdą osobę obecną na 
imprezie i to zdejmuje z ciebie całkowicie troskę o alkohol; system żetonowy ogranicza Twoje wydatki, a 
jednocześnie daje gościom pełną swobodę wyboru przy barze;  

 
-możesz także przynieść własny alkohol i/lub zimne picie; udostępniamy lodówki, dzbanki itp.; 

 
-możesz zamówić jedzenie w formule „otwarty stół”, gdzie płacisz za osobę, a jedzenia nie zabraknie, 
 

-możesz także przynieść własne jedzenie; damy ci sztućce, miski, półmiski, talerze, talerzyki, 
 

-możesz także przynieść własny tort; zapewnimy Ci miejsce w lodówce, 
 
-możesz zamówić pizzę z zaprzyjaźnionej z nami pizzerii, 

 
-możesz wynająć naszego DJ'a, którzy będzie grał to, co z nim wcześniej uzgodnisz;  
 

-możesz także przynieść własną muzykę (w telefonie, tablecie lub komputerze - damy Ci możliwość 
podłączenia się do naszej wieży) lub nawet przyjść z własnym DJ'em i sprzętem grającym (jest miejsce na 

rozstawienie konsoli i głośników), 
 
-możesz udekorować knajpkę według własnego pomysłu (w granicach rozsądku ;-) ); albo skorzystać z 

naszej sprawdzonej dekoracji tematycznej; 
 

-możesz przynieść zdjęcia, filmy, prezentacje (mamy rzutnik i duży ekran), 
 
-jeżeli zechcesz, zapewnimy Ci profesjonalnego fotografa, który uwieczni Twoją imprezę na zdjęciach dużo 

fajniejszych niż „selfi z komórki”, 
 

-możesz ogarnąć to wszystko jeszcze jakoś inaczej; dopasowujemy się do Twoich potrzeb,  
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JAK ZAPEWNIĆ NA IMPREZIE ALKOHOL 

I INNE PICIE? 
Alkohol i inne picie na imprezach w naszej knajpce możecie zapewnić na kilka sposobów: 

1. Nasz „Open bar” 

Wykupujecie „open bar” płacąc z góry „od głowy” a potem korzystacie z baru bez 
ograniczeń. Nasze ” Open bary” mają różne zakresy (np. pełny, albo tylko na napoje 

bezalkoholowe, albo tylko na napoje bezalkoholowe i piwo) i mogą być łączone np. z 
własnym alkoholem. 

2. „Cały własny alkohol”  

Przynosicie własny alkohol i picie bezalkoholowe bez ograniczeń. Alkohol i picie mogą 
przynosić zarówno gospodarze, jak i goście. Możliwe jest też robienie przez nas drinków z 

waszego alkoholu, ale to wymaga uzgodnień. 
3.  „Welcome drink” (żetony) 

Kupujecie z góry pewną ilość żetonów i rozdajecie je gościom. Goście płacą nimi w barze w 
trakcie imprezy. Gdy im się skończą żetony, możesz dokupić dodatkowe żetony. 

Szczegółowy opis powyższych możliwości znajdziesz w dalszej części oferty. 

Możliwe są też różne warianty mieszane po indywidualnych ustaleniach. 
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JAK ZAPEWNIĆ NA IMPREZIE 

JEDZENIE? 
Jedzenie na imprezach w naszej knajpce możecie zapewnić na kilka sposobów: 

1. Nasz „otwarty stół” 
Wykupujecie „otwarty stół” płacąc z góry „od głowy”, a potem korzystacie z jedzenia w 

formule szwedzkiego stołu i z pizzy bez ograniczeń. Jeżeli jedzenie się kończy –dorabiamy i 
dokładamy oraz domawiamy pizzę. Nasze ” Otwarte stoły” mogą być łączone z własnym 

jedzeniem lub cateringiem. 
2.  „Własne jedzenie”  

Przynosicie własne jedzenie zimne bez ograniczeń. Przynoszenie jedzenia ciepłego, 

ewentualnie możliwość skorzystania z naszego grilla (ewentualnie też z naszą obsługą) 
negocjujecie z nami osobno.  

 
Szczegółowy opis powyższych możliwości znajdziesz w dalszej części oferty. 

Możliwe są też różne warianty mieszane po indywidualnych ustaleniach. 
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JAK ZAPEWNIĆ NA IMPREZIE MUZYKĘ? 
 

 
Muzykę na imprezach w naszej knajpce możecie zapewnić na 3 sposoby: 

 
1. „Nasz DJ” 

Wykupujecie usługi naszego DJa. Przed imprezą dostajecie do niego kontakt i ustalacie z 

nim rodzaj granej muzyki (możecie mu nawet przekazać dokładną play-listę). DJ zapewnia 
profesjonalnej jakości nagłośnienie, kolorowe światła, dymy i „karaoke” (oczywiście jeżeli 

chcecie). W czasie imprezy współpracujecie z DJem odnośnie głośności, przerwy na tort, 
dodatkowych prezentacji, koncertu życzeń itp. 

 
2. „Własna muzyka”  

Przynosicie do nas urządzenie z własną muzyką (coś więcej niż pendrive – telefon, laptop, 

tablet - nie udostępniamy naszych komputerów).  
Zapewniamy Wam podłączenie do naszego standardowego nagłośnienia.  

Nie zapewniamy dostępu do internetu! Ustalamy maksymalny poziom głośności i 
potem gracie sami, dobierając zarówno rodzaj muzyki, jak i głośność. Uwaga - nasze 
standardowe, udostępniane Wam nagłośnienie, nie jest jakości profesjonalnej! W tym 

wariancie nasza knajpka nie oferuje też przy własnej muzyce zadymiania i kolorowych 
świateł (to wchodzi w zakres naszych usług DJa). 

 
3. „DJ z miasta”  

Przychodzicie na imprezę z własnym DJem.  
W takim wypadku wasz DJ przywozi cały własny sprzęt (ze światłami, zadymiarką, 

przedłużaczami, rozgałęziaczami, kablami i głośnikami włącznie! – od nas dostaje 

tylko prąd elektryczny i wodę do picia).  
Poprosimy też o to, żeby Wasz DJ się z nami wcześniej skontaktował.  

Wasz DJ zabiera sprzęt po skończeniu imprezy. Nie przechowujemy po imprezie 
sprzętów DJa! 

 
Możliwe są też dodatkowe występy lub granie „na żywo”, po wcześniejszych uzgodnieniach.  
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OPEN BAR – ZASADY 
 

 
 

Opcja „open bar” uwalnia od zastanawiania się kto i ile czego wypije. 

 
Goście podchodzą do baru i mogą wypić to, na co mają ochotę. Jest to podawane przez barmana 

w odpowiednim szkle, na życzenie zmieszane (np. piwo z sokiem, wódka z colą, whisky ze 

spritem, itp.) z lodem, cytryną. 
 

Dodatkowo na barze (lub na stole w przypadku imprez „przy stole”) zawsze jest wystawione picie 
bezalkoholowe (dzbanki i butelki) i szklanki. Barmani na nbieżąco to uzupełniają i każdy może 

podejść i sobie nalać. 
 

Open bary można łączyć z systemem żetonowym lub własnym alkoholem (np. open bar 

„bezalkohole” i żetony na mocny alkohol np. open bar „bezalkohole+piwo” i własny mocny 
alkohol). 

 
Przykładowe open bary (szczegóły w następnym rozdziale): 

 
• „Bezalkoholowy” kawa/herbata+napoje zimne 
• „Osiemnastka” kawa/herbata+napoje zimne+piwo+wino+wódka+mikroszoty 

• „Troskliwy Tata” kawa/herbata+napoje zimne+piwo+wino+wódki+mikroszoty+whisky+drinki 
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OPEN BAR - SZCZEGÓŁY 
kawa i herbata 

herbaty czarne i smakowe, kawy z mlekiem i bez 
napoje zimne 

coca-cola, cola zero, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda z gazem i bez, sprite 
                                                                                                 . 

 
piwo 

dowolne butelkowe (także z sokiem) 
 

wódki czyste 

wyborowa, luksusowa 
(smirnoff – dopłata  
stumbras – dopłata) 

 
wina  

białe wytrawne, białe półsłodkie, czerwone wytrawne, prosecco, cydr, szampan na 

toast 
wódki kolorowe 

wiśniówka, cytrynówka lubelska, żołądkowa gorzka, gin lubuski, rum diamond 
 

mikrodrinki 
(blue heaven, springtime, sex on the beach, cola) 

                                                                                                 . 

Dodatek „Troskliwy tata” 
whisky 
grants 

(ballantines – dopłata, 
Jack Daniels - dopłata) 

drinki 
(w wersji alkoholowej i bezalkoholowej) –  

Mojito, Pinacolada, Green Frog, Sex on the Beach, Blue Lagoon, 
Watermelon Punch, Melon kiss, Kamikaze, Mad Dog 

                                                                                                 . 
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DRINKI - SZCZEGÓŁY 
 

(także w wersji bezalkoholowej) 

 
mojito 

rum, woda gazowana, mięta, cukier brązowy, limonka 
 

pinacolada 
rum, kokos, mleko, sok ananasowy 

 
green frog 

wódka, blue curacao, cytrynka, sok pomarańczowy 
 

sex on the beach 
wódka, brzoskwinia, sok pomarańczowy, sok żurawinowy 

 
blue lagoon 

wódka, blue curacao, cytrynka, sprite, 
 

watermelon punch 
wódka, arbuz, grenadina, sprite 

 
melon kiss 

wódka, sok ananasowy, melon, blue curacao, 

 
kamikaze 

wódka, blue curacao, cytrynka 
 

mad dog  
wódka, malinka, tabasco 
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WELCOME DRINK (ŻETONY) -  ZASADY 
 

 
 

Nasz alkohol oferujemy także w systemie „żetonowym”. 

 
Działa to tak: kupujesz od nas żetony. Dowolną ilość. Rozdajesz je gościom, lub stawiasz w misce 

gdzieś na sali. A goście płacą żetonami w barze, biorąc z niego to, na co maja ochotę. 
 

Zaletą tego systemu jest to, że w każdej chwili masz kontrolę kosztów imprezy, a goście mają za 
to pełną swobodę wyboru w barze. 

 

Żetony na alkohol można wygodnie połączyć z open-barem bezalkoholowym 
(wtedy za żetony jest tylko alkohol). 

 
Żetony można dokupić w dowolnym momencie w trakcie trwania imprezy 

 
Żetony można połączyć także z własnym alkoholem po indywidualnych negocjacjach; 
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MENU ŻETONOWE 
 

Oto przykładowy układ żetonów (można go zmienić): 
 

1 żeton 
mikrodrink 

 
2 żetony 

piwo  
(z sokiem albo bez, piwo bezalkoholowe) 

szot mocnego alkoholu  
(wódka czysta, wódka kolorowa) 

 
3 żetony 

whisky 
kieliszek wina 

 
4 żetony 

drinki 
 

Ewentualnie: 

 

1 żeton 
coś bezalkoholowego 

(kawa/herbata, cola, cola zero, tonic, woda, sok), 
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WŁASNY ALKOHOL I INNE PICIE 

 
 

Nie przyjmujemy bimbru. ;-) Wnoszony alkohol musi być „akcyzowany”. 
 

Z waszego alkoholu możemy także przyrządzać drinki za barem. Szczegóły do omówienia. 
 

Możliwy jest także wariant „mieszany” – część alkoholu waszego (np. mocne alkohole, wina), 

część od nas (np. open bar „bezalkohole i piwo”). Warunki do negocjacji. 
 

Jeżeli jakiś alkohol nie ma być w czasie imprezy używany (np. prezenty), prosimy nas o tym 
poinformować - przechowamy go za barem i wydamy go po imprezie w stanie nienaruszonym ;-). 

 
Cały przyniesiony do naszej knajpki alkohol jest oznaczany przez nas (żeby nie mieszał się z 

naszym i żeby na końcu imprezy móc Wam oddać to, co nie zostało wypite). 
 

Organizator imprezy decyduje, czy dany alkohol ma być wstawiony przez obsługę do lodówki. 
 

Nie podpinamy "obcych" beczek do naszej instalacji. Wasze piwo przyjmujemy tylko w puszkach i 

w butelkach.  
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BUFET „OTWARTY STÓŁ” 
 Przy tej opcji możesz być spokojny – jedzenia nie zabraknie! 

My o to zadbamy, bo dorabiamy na bieżąco. Uwalnia Cię to od zastanawiania kto i ile czego zje.  

Formułą jest prosta – na początek wystawiamy na stoły pewne ilości zimnego jedzenia i 
zamawiamy pizzę w ilości 1 placek 38 cm na 4 osoby. 

 

Jeżeli kanapki, koreczki, wrapy, pogryzacze, lub pizza kończą się – dokładamy więcej lub 

domawiamy (pizzy domawiamy po 4 placki). 
 

W pewnych granicach możliwe jest także indywidualne ustalenie zakresu „otwartego stołu”. 

 
Opcję „Otwarty stół” można też łączyć z pełnym cateringiem. 

Nasza pełną ofertę cateringową, w której są dania ciepłe, grill itp.  możemy Ci wysłać 
na życzenie. 

 
Pogryzacze 

nachosy, chipsy, paluszki, orzeszki 

 
Pizza  

 smaki pizzy do wyboru 

                                                                                                 . 

DODATEK „Troskliwa mama” 
Kanapeczki (tartinki) imprezowe 

z szynką, żółtym serem i ogórkiem 

z salami, serkiem i pomidorem 
z jajem, pomidorem i rzodkiewką 

z łososiem, serkiem i papryką 

z pastellą, sałatą i ogórkiem  

 
Mini-koreczki imprezowe 

z mozzarellą, serem, pomidorkiem i oliwką  
z serem, szynką, pomidorkiem i oliwką 

z kabanosem, serem, ogórkiem i mozzarellą 

 
Wrapy czyli zawijane tortille 

z kurczakiem, szpinakiem i sosem   

z szynką, sałatą i sosem  
z serkiem chrzanowym, sałatą i papryką.  
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GRILL 
  

  

Grill jest dostępny przez cały rok. 

Jeżeli pogoda nie jest sprzyjająca jedzeniu na zewnątrz, grillowane na zewnątrz 

potrawy są wnoszone do środka na półmiskach i stawiane na szwedzkim stole w  

 

Grillujemy przez cały czas trwania imprezy, bez ograniczeń ilościowych. 

Grill obejmuje: 

• karkówkę,  

• kurczaka, 

• kaszankę, 
• kiełbasę,  

• warzywa (cukinia, bakłażan, kolorowe papryki), 

• ziemniaki,  
• pieczywo,  

• musztarda, keczup,  

• ogórki konserwowe. 
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WŁASNE JEDZENIE 
 

Możesz przynieść do nas dowolne swoje rzeczy zimne do jedzenia. 
 

Opłata za przyniesienie/ zamówienie własnego jedzenia ciepłego są do ustalenia indywidualnie 
(zapewnimy bemary, podgrzewacze).  

Jest też możliwe skorzystanie z naszego grilla z nasza obsługą i z własnym „wsadem”.  
 

Można zamówić też do nas pizzę we własnym zakresie 
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TEMATYCZNY PAKIET DEKORACYJNY 
 

 
     

Oferujemy tematyczne przystrojenie Sali: 

• Balony z helem, które mają poprzyczepiane wstążki i pływają sobie po całej sali w trakcie 
imprezy. Kolory do wyboru. 

• Girlandy (flagi) okolicznościowe 

• Serwetki okolicznościowe 

• Confetti okolicznościowe 
• Duże napompowane cyfry lub litery (do robienia sobie przy nich zdjęć!) 
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FOTOGRAF 
 

    

 

Namawiamy Was do zatrudnienia naszego fotografa. Zdjęcia z imprezy to wspaniała pamiątka. A 
ich jakość, szczególnie po profesjonalnej obróbce jest o niebo lepsza, niż tych cykanych z 

telefonów. 
 

Jeżeli zatrudnisz fotografa na minimalne możliwe 2 godziny, to może się to odbyć w dwóch 

trybach. My nazywamy je „ścianka”, lub „wokół tortu”. 
 

„Ścianka” jest wtedy, gdy fotograf przychodzi na początek imprezy. Wtedy robi zdjęcia (często 
pozowane), gdy rozmawiacie. Często są to zdjęcia z solenizantem/jubilatem. Mamy w knajpce 

specjalne miejsce, z odpowiednim tłem, do robienia takich zdjęć (stąd nazwa „ścianka”). Fotograf 
kończy sesję zwykle zdjęciem „grupowym” i potem wychodzi. 

 

„Wokół tortu” jest wtedy, gdy fotograf przychodzi później, około godziny przed tortem. Wtedy robi 
głównie zdjęcia gdy tańczycie. Potem robi zdjęcia w czasie tortu, śpiewania „sto lat”, czy składania 

życzeń. Kończy to zwykle także zdjęciem „grupowym” i potem wychodzi. 
 

Zdjęcia otrzymujecie po kilku dniach, po obróbce. W postaci plików do ściągnięcia. Możemy wam 

także zaoferować (za dodatkową opłatą) zdjęcia na płycie DVD, album z wybranymi zdjęciami lub 
pojedyncze odbitki (np. w prezencie dla gości). 
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WZÓR ZGODY DLA OSÓB 

NIEPEŁNOLETNICH 
 

Zgoda na udział w imprezie. 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki 
…………..………………………………………………………………………. w imprezie 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. w lokalu ………………………………………….dnia 
…………………………………………….. .  
Impreza trwa od godziny ……..……… do godziny ……………. 
 
Przyjmuję do wiadomości, iż na imprezie dostępny jest alkohol i papierosy.  
 
Wyrażam także zgodę na samodzielne wyjście mojego syna/córki z imprezy. 
 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna _____________________________ 
 
Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna __________________________ 
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WARUNKI REZERWACJI LOKALI 

SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT 
 

Procedura rezerwacji lokalu: 

1. Wstępna rezerwacja (bez zadatku), możliwa jest czasami przez telefon lub osobiście, ale po 
wcześniejszych ustaleniach. 

2. Wstępna rezerwacja staje się rezerwacją właściwą po zapłaceniu „opłaty rezerwacyjnej” 

(przelewem na nasze konto, gotówką lub kartą w barze). Opłata rezerwacyjna jest 
traktowana jako zadatek i rozliczana tylko w sytuacji, gdy impreza dojdzie do skutku. W 

przypadku, gdy impreza nie dojdzie do skutku, opłata rezerwacyjna nie jest zwracana, chyba, 
że przyczyna jest obiektywna („siła wyższa”, np. COVID). Dokładne wyjaśnienie zadatku w 

Kodekcie Cywilnym jest poniżej). 
3. W momencie wnoszenia opłaty rezerwacyjnej pełny zakres imprezy nie musi być 

znany. Możesz zarezerwować lokal już teraz, a szczegóły dogadać dużo później. 

Ilość osób uczestniczących w imprezie i dokładny zakres naszych usług określamy 
na 3 dni przed imprezą. 

4. Do rozliczeń obowiązuje oferta z dnia rezerwacji lokalu przy pomocy zadatku! 
Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od daty jej pobrania. Później 
obowiązuje oferta bieżąca. (czyli jeżeli chcesz mieć pewność cen  - zarezerwuj 

lokal płacąc zadatek) 
5. Imprezę rozliczamy przed jej rozpoczęciem, przynajmniej w części, która jest możliwa do 

dokładnego skosztorysowania. Opłatę po odjęciu opłaty rezerwacyjnej z punktu 2. oraz 
ewentualnych zaliczek płaconych później przyjmujemy przelewem, gotówką lub kartą 

płatniczą zawsze przed rozpoczęciem imprezy. 
6. Inne rozliczenia imprezy (dodatkowe, nieplanowane pierwotnie godziny, dodatkowe zakupy 

żetonów, dopłata z powodu większej ilości gości niż pierwotnie planowano) są dokonywane 

w trakcie lub najpóźniej bezpośrednio po zakończeniu imprezy, ale przed wyjściem 
organizatora gotówką lub kartą płatniczą. 
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ZADATEK W KODEKSIE CYWILNYM 
Art.  394.  [Zadatek] 

§  1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu 
umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może 
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli 

sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. 

§  2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go 
dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. 

 
§  3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy 
dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło 

wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą 
odpowiedzialność obie strony. 
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WZÓR UMOWY 
W dniu ………………………… w Warszawie pomiędzy: firmą JORAF Łukasz Marks, 01-934 Warszawa, Księżycowa 

58/97, NIP 118-062-64-33 reprezentowaną przez Łukasza Marksa zwaną dalej „JORAF” i …………………….………… 

numer PESEL …………………………….. zwaną dalej „Organizatorem” zawarto umowę następującej treści:  

1. JORAF zobowiązuje się do udostepnienia baru  
„Przystanek Młociny” położonego w Warszawie przy ul. Żubrowej 17  

*„Przystanek Wisła” położonego w Warszawie przy ul. Ratuszowej 2  
na imprezę dla …… osób w terminie od godziny …………. dnia ………………. do godziny ………… dnia 

………………….. JORAF udostępnia lokal od ……….. Organizator, lub osoba przez niego upoważniona, 
zobowiązuje się do przybycia najpóźniej o godzinie ………. 

2. JORAF zobowiązuje się do udostępnienia baru w kolejnych godzinach pod warunkiem uiszczenia przez 

Organizatora z góry opłaty w wysokości ……………….. zł za każdą rozpoczętą godzinę. W momencie 
zakończenia imprezy JORAF wyłączy muzykę, zapali światło i przestanie serwować alkohol z baru. 
Organizator wraz z gośćmi zobowiązują się opuścić bar najpóźniej 30 minut po zakończeniu 

imprezy. Nieopuszczenie baru 30 minut po zakończeniu imprezy oznacza automatyczne 
przedłużenie imprezy o godzinę i pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty. 

3. Strony ustalają, że dokładna ilość osób obecnych na imprezie oraz zakres usług JORAFa zostaną 

określone najpóźniej jeden tydzień przed imprezą. Wtedy też, o ile okaże się to konieczne, zostanie 
podpisany aneks do niniejszej umowy określający tę ilość osób i zakres usług. Ilość osób określona 
wtedy w umowie nie będzie mogła być niższa niż …., a godzina rozpoczęcia imprezy nie będzie 

mogła być wcześniejsza niż ………………. .  
4. Jeżeli ilości osób, które faktycznie uczestniczyły w imprezie, będzie większa niż ilość osób 

określona w par. 1, to Organizator zapłaci JORAFowi za każdą dodatkową osobę …… zł. (zgodnie z 

kalkulacją w załączniku) 
5. Podstawą do rozliczeń jest i będzie oferta ………………………………...  

6. Zapłatę za całość usług JORAF otrzyma 1 tydzień przed rozpoczęciem imprezy. Szczegółowa kalkulacja jest 
poniżej. 

7. JORAF zobowiązuje się do zapewnienia sprawnej obsługi i bezpieczeństwa gości, oraz zapewnienia czystości na 

sali i w pomieszczeniach sanitarnych przez cały czas trwania imprezy.  
8. Organizator zobowiązuje się uczestniczyć cały czas w imprezie. W przypadku konieczności 

opuszczenia imprezy przez Organizatora lub w przypadku, gdy poprosi o to JORAF (np. w związku z 

możliwym nadużyciem alkoholu przez Organizatora), Organizator, w porozumieniu z JORAFem, 
wyznaczy inną pełnoletnią osobę, która przejmie jego prawa i obowiązki. Niewyznaczenie takiej 
osoby skutkuje zakończeniem imprezy. 

9. Impreza jest „Imprezą Zamkniętą”. Biorą w niej udział tylko osoby zaakceptowane przez Organizatora. 
10. JORAF zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na imprezę oraz usunięcia z imprezy osoby, której stan lub 

zachowanie mogłoby zakłócić przebieg imprezy. Dotyczy to w szczególności osób nietrzeźwych, odurzonych lub 

zachowujących się agresywnie. O każdym takim przypadku zostanie wcześniej poinformowany Organizator. 
11. Strony uzgodniły iż Organizator może przynieść na imprezę: własne jedzenie zimne, własny tort, własne 

zimne picie i własny alkohol. Ze swej strony JORAF zapewni warunki niezbędne do ich przechowywania i 

serwować je będzie na życzenie Organizatora w trakcie przyjęcia. 
12. Alkohol, jedzenie i picie przyniesione przez Organizatora lub innych uczestników imprezy (np. prezenty) zostaną 

zgłoszone JORAFowi i niezwłocznie po przyniesieniu przekazane do baru. Wszystkie produkty żywnościowe 

oraz napoje pozostałe po zakończeniu imprezy, które zostały przyniesione przez Organizatora lub przez niego 
zakupione, zostaną mu przekazane po imprezie.  

13. Organizator zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w lokalu w czasie imprezy.  
14. JORAF zapewni możliwość podłączenia komputera do sprzętu grającego.  

*JORAF zapewni usługi DJ’a na całej imprezie. 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
16. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
JORAF Organizator 

……………………………………… ……………………………………  
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WZÓR ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY 
 

KALKULACJA 

Wynajem  ……. zł 
DJ 1000 zł 
Usługi open baru „osiemnastka” (40 os x 30 zł)  1200 zł 

Otwarty stół „osiemnastka”(40 os x 20 zł)  800 zł 
Pakiet dekoracyjny „18” 400 zł 
RAZEM  ……. zł 

Zapłacony zadatek 1000 zł 
Do zapłaty przed imprezą …….. zł 

 

SPECYFIKACJA OPEN BARU 
„Open bar” zawiera:  

• kawę i herbatę – w tym herbaty czarne i smakowe, kawy z mlekiem i bez,  

• napoje zimne – coca-colę, colę zero, sok pomarańczowy, jabłkowy, wodę z gazem i bez, sprite’a, tonic  
• piwa –dowolne butelkowe, także z sokiem; 

• wina – czerwone, białe wytrawne, białe półsłodkie, prosecco, wino musujące na toast;  

• wódkę czystą – Wyborową i Luksusową  
• wódkę kolorową - Wiśniówka, Żołądkowa Gorzka, Cytrynówka lubelska,  

• Kolorowe mikrodrinki (ustawiane na barze w rzędach) 
o blue heaven (wódka, blue curacao, sprite) 
o vodka sunrise (wódka, granadina, sok pomarańczowy) 
o springtime (wódka, blue curacao, sok cytrynowy, sok pomarańczowy) 

o cola (wódka, cola, sok cytrynowy) 

SPECYFIKACJA OTWARTEGO STOŁU 

• kolorowe mini-kanapeczki z szynką, serem, pastami  

• mini koreczki z mozarellą i pomidorkiem oraz z szynką, serem i korniszonem/oliwką 
• tortille (wrapy) z szynką, łososiem, serkiem, szpinakiem 

• pogryzacze (czipsy, nachosy, paluszki, orzeszki) 

• pizza 

Jeżeli którykolwiek z wymienionych powyżej składników otwartego stołu kończy się - dokładamy. 

USTALENIA DODATKOWE 
Impreza w ustawieniu „domówka” z fotelami i sofami 

DJ i barmani mają mieć różowe muszki 
Przed wejściem czerwony dywan 
 

 
JORAF Organizator 
……………………………………… ……………………………………  
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NIE CZEKAJ, DZIAŁAJ! 
 

Nie czekaj, aż ktoś zajmie Twój termin! 
Pamiętaj, że możesz zarezerwować miejsce już dziś, a szczegóły 

omówić dopiero 10 dni przed imprezą! 
 

Rezerwuj, przyjeżdżaj, grymaś ( w końcu to Twoja impreza! ;-) ), 
a potem baw się wspaniale. 

 
Teraz Twój ruch! 
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