
 
 
 

 
 
 

 
Jerzy Pokój - WESTERN CITY, składa na Pana ręce ofertę organizacji pracowniczej imprezy integracyjnej 

dla pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w stylu western.  

Poniża oferta, to nie tylko kolorowy wykaz tego, na co możecie się Państwo zdecydować, ale szkic, 

który umożliwi nam zbudowanie oryginalnej imprezy, trafiającej w gusta odbiorców. To co robimy, to nasza 

pasja, którą chcemy się z Państwem dzielić. 

 

Temat przewodni imprezy: DZIKI ZACHÓD, 
w ramach eventu proponujemy kilka zabaw i konkursów 

w tematyce western i rodeo: 
 

-  napad na bank 

-  pokaz Rodeo Show 

-  jazda konna 

-  wejście na pal męczarni 

- strzelnica Indiańska 

- dojenie krowy 

-  pamiątkowe zdjęcie 

- bicie pamiątkowej monety 

-  rzut lassem 

-  jazda na byku 

- konkurs na najlepszy taniec w stylu western 

- konkurs na najlepszy kostium westernowy 

 
  

tel. +48 75 76 19 560;  
kom. 604 516 871;  

palomino@western.com.pl 

  
 
 
 
 



W ramach eventu imprezę tematyczną poprowadzi Korneliusz 

Pacuda, znawca i miłośnik muzyki country. Korneliusz Pacuda – polski 

dziennikarz i krytyk muzyczny, popularyzator muzyki country. Twórca 

klubów big-beatowych przy Radiostacji Harcerskiej w 1962 i Big Beat Clubu 

na SGPiS. Był zastępcą redaktora naczelnego Magazynu Muzycznego (do 

1988) i odpowiedzialnym za repertuar wytwórni Wifon.  

Twórca w 1982 i od początku dyrektor artystyczny 

Międzynarodowego Festiwalu Piknik Country w Mrągowie, zwanego 

popularnie Piknikiem Country, a także innych tego typu imprez. 

Dodatkowo dla pracowników organizatorzy zaplanowali dyskotekę do 

późnych godzin wieczornych oraz koncert gwiazdy muzyki country, do 

wyboru kilka topowych zespołów: „Droga Na Ostrołękę”; „Colorado 

Band”; „Whiskey River”, „Alicja Boncol & Koalicja” - którzy rozgrzeją publiczność swoją żywiołową muzyką i 

tańcem.  

W ramach eventu proponujemy 

także ognisko, pieczonego prosiaka, pełen 

catering (ciepły i zimny) wraz z napojami i 

alkoholem oraz noclegi – w zależności od 

zapotrzebowania i zgodnie z życzeniem 

Klienta. 

 

Miasteczko Western City oprócz szeregu atrakcji 

gwarantuje niepowtarzalny klimat z malowniczym 

widokiem na Śnieżkę – najwyższym szczytem w 

Karkonoszach. Zapraszamy również zimą, 

wszystkie atrakcje rodem z Dzikiego Zachodu są dostępne w zimowej scenerii wraz z dodatkowymi atrakcjami 

takimi jak kuligi z ogniskami i pieczeniem kiełbasek.  

Zachęcamy do skorzystania z Naszej oferty, gwarantujemy profesjonalną organizację eventu, moc 

wrażeń i niezapomniane chwile rodem z dzikiego zachodu. 

Z wyrazami szacunku, 

Jerzy Pokój   Western City 

 


