OFF ROAD – zacznij swoją przygodę już dziś!
OFF ROAD to sport ekstremalny, którego głównym celem jest pokonanie trudnych przeszkód na
nieutwardzonych drogach za pomocą specjalnie skonstruowanego celu samochodom terenowego.
Wywodzi się ze Sanów Zjednoczonych i bardzo szybko stał się popularny we wszystkich kątkach
świata. Sport ten dostarcza naprawdę mocnych wrażeń, dlatego powszechnie uznawany jest za sport
dla prawdziwych mężczyzn. Nie oznacza to wcale, że kobiety nie są jego zagorzałymi fankami i nie
biorą w nich chętnie udziału.

Jakie są główne rodzaje OFF ROAD?
Jazda OFF ROAD w dosłownym tłumaczeniu oznacza jazdę poza drogą, a więc uprawia się go
w lasach, górach, wąwozach, po śniegu, lodzie i po piaskach pustyni. Co więcej, specjalnie pod ten
sport motoryzacyjny konstruowane są specjalne tory wyposażone w różnego rodzaju przeszkody.
Choć powszechnie ta aktywność kojarzy się z samochodami terenowymi, to nic nie stoi na
przeszkodzie, aby uprawiać go na kładach, skuterach śnieżnych czy motocyklach. Do tego typu jazdy
wykorzystywane są nie tylko samochody terenowe z seryjnej produkcji, ale i auta, które zostały
specjalne przebudowane i przystosowane do ekstremalnych warunków.

OFF ROAD dzielimy na kilka rodzajów:


OFF ROAD przełajowy – dzieli się na kilka odcinków, które różnią się stopniem
trudności ich pokonania. I tak najłatwiejszy jest odcinek turystyczny, następnie średnio
trudne odcinki sport i adventure, najtrudniejszy zaś nosi nazwę extreme;



ROCK CROWLING – celem tego rodzaj OFF ROAD nie jest szybkość przejazdu a jego
skuteczność i precyzja po krótkiej, ale niezwykle wymagającej trasie;



CROSS COUNTRY – oznacza z reguły rajd, w którym najważniejsze jest, aby jak
najszybciej przejechać wielokilometrowy odcinek trasy. Do najpopularniejszych OFF
ROAD tego typu należy słynny na całym świecie Rajd Dakar;



TURYSTYKA OFF ROAD (turystyka 4 × 4) – polega na kolejnym pokonywaniu przeszkód
charakterystycznych dla danego regionu świata.

Jak rozpocząć przygodę z OFF ROAD?
OFF ROAD należy do sportów ekstremalnych, a zatem — wymagających. Udział w profesjonalnych
rajdach wymaga sporego doświadczenia, dlatego nie jest przeznaczony dla osób, które nigdy

wcześniej nie prowadziły tego typu jazdy. Dzięki niemu mamy niepowtarzalną okazję sprawdzić
samych siebie – swoją kondycję, opanowanie, odwagę oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych
sytuacjach w nieznanym terenie. Dodatkowo powinniśmy posiadać choćby podstawową wiedzę na
temat praw fizyki i budowy auta terenowego, aby móc przewidzieć określone sytuacje.
Jeśli jesteśmy fanami czterech kółek i szybkiej jazdy i na poważnie myślimy o spróbowaniu OFF
ROAD, zdecydowanie nie powinniśmy rozpoczynać tej przygody od kupna samochodu terenowego.
Najlepszym rozwiązaniem dla nas jest oferta przejażdżki takim pojazdem z profesjonalnym
instruktorem oraz zakup pakietu szkoleń. Pomogą one nam stwierdzić, czy sport ten rzeczywiście jest
dla nas.

Czego nauczy nas szkolenie z OFF ROAD?
Przede wszystkim cierpliwości. Jeśli do tej pory byliśmy zwolennikami zawrotnych prędkości, tak w
przypadku OFF ROAD sytuacja nie jest tak prosta, jak w przypadku równej, utwardzonej nawierzchni
dróg i autostrad. Profesjonalni instruktorzy OFF ROAD naucza nas, jak przejeżdżać przez głębokie
błoto z prędkością nawet 50 km, pod jakim kątem i dlaczego wjeżdżać do rowu, dlaczego nie
zmieniać biegów podczas jazdy przez piasek pustyni czy choćby prawidłowego zjeżdżania i wjeżdżania
pod strome góry (co nie jest znane wszystkim kierowcom).
Nauczymy się również, jak odpowiednio przygotować się do jazdy OFF ROAD pod względem ubioru.
Jak już wspomnieliśmy, sport ten jest aktywnością niezwykle wymagającą, dlatego powinniśmy być
przygotowani na każdą ewentualność. Zapasowy komplet ubrań, bluzy i koszulki termoaktywne,
sportowe nieprzemakalne spodnie i wysokie buty odporne na błoto to podstawowy do jazdy OFF
ROAD. Do tego dochodzi również wiedza o odpowiednim wyposażeniu samego samochodu
terenowego.
Dzięki tym nowo nabytym umiejętnościom będziemy mogli wystartować w rajdach OFF ROAD, które
również w Polsce są niezwykle popularne i regularnie urządzane przez polskie kluby OFF ROAD.
Rajdy te z reguły mają charakter otwarty i każdy może podjąć w nich rywalizacje zarówno z innymi
uczestnikami, jak i z samym sobą.

Muzyka na wesele, czyli czym kierować się podczas jej wyboru?
Skoro czytacie ten wpis, to znaczy, że planujecie urządzić wesele swojego życia – gratulacje! Warto
więc zadbać o kilka rzeczy, które wpływają na całokształt tej wyjątkowej uroczystości. Wiemy, że
macie wiele obowiązków związanych z przygotowaniami i trochę się stresujecie, dlatego chcemy
Wam pomóc. Jak dobrać muzykę na wesele, aby parkiet nie był pusty, a styl muzyki współgrał z
wystrojem sali?

To Wasze wesele!
Pamiętajcie, że ta uroczystość to przede wszystkim Wasza wielka chwila. Dlatego nie dajcie
decydować o muzyce rodzicom, teściom, starszym czy podszeptom znajomym. Sami wybierzcie swoją
ulubioną piosenkę na pierwszy taniec, na pierwszy pocałunek czy na krojenie tortu. Siądźcie
wieczorem tylko we dwoje i razem stwórzcie listę ulubionych kawałków, z którymi wiążecie najwięcej
wspomnień. A potem przesłuchajcie tę listę raz jeszcze i odrzućcie te piosenki, które z jakichś
powodów wydadzą Wam się nietrafione.
Możecie również uprzedzić gości o szalonej godzinie, jeśli posiadacie określony i specyficzny rodzaj
swojej ulubionej muzyki. Oznacza to, że przez okrągłą godzinę będziemy grać wyłącznie kawałki
Waszego ulubionego zespołu lub wokalisty albo tylko określony typ muzyki. Pozwoli to cieszyć się
Wam waszymi ulubionymi piosenkami, które wywołają całą masę emocji w tym szczególnym dla Was
dniu. Wszyscy goście z pewnością Wam to wybaczą;).

Skorzystajcie z naszej pomocy
A może wolicie powierzyć stworzenie repertuaru komuś innemu? Chętnie pomożemy Wam
w wyborze! Z wielką ochotą włączymy się w Wasze przygotowania. Od wielu lat gramy na weselnej
scenie w całym kraju, dlatego posiadamy spore doświadczenie w takim doborze repertuaru, aby cała
sala pękała w szwach od rozbawionych gości. Rozumiemy Wasze potrzeby – może nie jesteście
fanami Disco Polo lub gustujecie w Jazzie czy Reggae? Nie ma problemu — z naszą pomocą ułożycie
listę, która zadowoli zarówno Was, jak i Waszych gości.

Niech każdy znajdzie coś dla siebie
Waszym zadaniem, jako przyszłej Pary Młodej, jest zadbanie o dobrą zabawę wszystkich gości bez
względu na wiek. Oczywiście przede wszystkim zadbajcie o kilka piosenek, które muszą znaleźć się

tylko dla Was. Pamiętajcie jednak, by zapytać rodziców lub dziadków, jakie piosenki były szczególnie
popularne w ich czasach młodości i przy czym najczęściej szaleli na parkiecie. To bardzo ważne, aby
w tak uroczystym dniu zapewnić starszym pokoleniom odrobinę wzruszeń i powrót do ich lat
młodości. Przeplatajcie umiejętnie swoją listę najnowszymi kawałkami, nieśmiertelnymi klasykami
weselnymi oraz piosenkami Waszych dziadków. Pamiętajcie, że jeśli nie czujecie się w tym dobrze
chętnie Wam w tym pomożemy.

Muzyczne integracje
Ile razy zdarzyło Wam się uczestniczyć na weselu, na którym goście nie mieli ochoty tańczyć
zwłaszcza na początku? Już nasza w tym głowa, aby temu zapobiec! Nie tylko znamy się na dobrej
muzyce – mamy też konkretną wizję, jak tą muzyką porwać gości do tańca. Proponujemy wciągnąć
Waszych gości w zabawy muzyczne nie tylko na początku, ale i w trakcie wesela. To świetny sposób
na integrację muzyczną wszystkich gości np. za pomocą prostych układów tanecznych np. Macarena
lub przebieranego pociągu w rytmach ponadpokoleniowej Lambady. A może zaproponujecie swoim
gościom muzyczne karaoke? Nie tylko wprowadzi to element zdrowej rywalizacji i świetnej zabawy,
ale i pomoże zapoznać gości np. z tekstami Waszych ulubionych piosenek.

Brak pomysłu? Wykorzystajcie pomysły znajomych!
Wybraliście kilka swoich piosenek, zadbaliście o muzykę ponadpokoleniową i integracyjne zabawy
taneczne, ale dalej zastanawiacie się, czy to wystarczy, aby goście hulali po parkiecie, nie chcą szybko
wracać do kieliszka? Mamy dla Was jedną prostą, ale jakże sprawdzoną radę. Coraz więcej Par
decyduje się na potwierdzenie obecności gości drogą mailową. Dlatego też na końcu Waszej
wiadomości poprosić ich o podanie, jednej, dwóch lub trzech ulubionych piosenek i prześledźcie
tytuły pod kątem częstotliwości ich występowania. Potem wystarczy umieścić je w repertuarze.
Prawda, że wygodne?
To tylko kilka porad dotyczących doboru muzyki weselnej na Wasze wymarzone wesele. Pamiętajcie,
że każda taka uroczystość jest inna i niepowtarzalna. Dlatego warto podpytać nas, jeśli macie
jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności swoich wyborów. Jesteśmy zawsze do Waszych usług!

Skutery śnieżne – idealna rozrywka zimą!
Firmy zajmujące się wynajmem skuterów śnieżnych posiadają szeroką gamę pojazdów na zimowe
trasy przeznaczone dla klientów biznesowych i indywidualnych. Oferują nie tylko wynajem
krótkoterminowy, ale i sprzedaż skuterów śnieżnych jedno bądź dwuosobowy, o różnej mocy silnika
oraz z wieloma dodatkowymi opcjami. Jeśli to Twoja pierwsza przygoda ze skuterami śnieżnymi
pracownicy firmy z pewnością pomogą Ci dobrać i model odpowiedni dla Twoich potrzeb i oczekiwań.
Wśród dostępnych skuterów śnieżnych możesz wypróbować skutery śnieżne podstawowe,
turystyczne, górskie, użytkowe i typu crossover, a także te, które rozwinął prędkość nawet do 200 km
na godzinę!
Skutery śnieżne idealne dla każdego!
Zasada działania skutera śnieżnego jest prosta — nie posiada on sprzęgła, dlatego operujesz jedynie
gazem i hamulcem. Skręcanie wymaga odpowiedniego balansowania ciałem, co choć z początku jest
nieco trudne, z czasem staje się naturalne. Ze względu na fakt, że w Polsce skutery śnieżne nie mogą
poruszać się po drogach publicznych, nie potrzebujesz żadnej licencji na jego prowadzenie. Nie
musisz też nigdzie go rejestrować.
Skutery śnieżne jako sposób na białe szaleństwo
Jeśli jesteś fanem zimowych sportów, zakup skutera śnieżnego jest rozwiązaniem idealnym dla
Ciebie. Dzięki niemu przemierzysz setki kilometrów bez żadnego zmęczenia i dotrzesz nawet w
trudno dostępne miejsca. Dodatkowo jazda skuterem śnieżnym zapewni Ci dużą dawkę adrenaliny i
niesamowite poczucie wolności. Zapoznaj się z ofertą sprzedaży skuterów śnieżnych, byś mógł już tej
zimy podziwiać zapierające dech krajobrazy i obcować z dziką naturą.

Orbitreki magnetyczne – wygodny sposób na powrót do formy
Orbitreki magnetyczne to sprzęty sportowe, które z powodzeniem można używać w zaciszu
własnego domu. Funkcjonalność, cicha praca i przystępna cena orbitreków magnetycznych sprawiają,
że są numerem jeden wśród urządzeń do fitness . Regularne ćwiczenia za ich pomocą momentalnie
zaprocentują znaczną poprawą kondycji poprzez mobilizacje wszystkich partii ciała.

Dlaczego orbitreki magnetyczne są niezastąpione w każdym domu?
Orbitreki magnetyczne są idealnym sprzętem sportowym, który pozwala osiągnąć
atrakcyjną sylwetkę i szybko poprawić kondycję. Zabierają tyle samo przestrzeni, co rower
stacjonarny, jednakże uruchamiają wszystkie partie ciała, ponieważ nie posiadają siedzenia. Ruchome
rękojeści wprawiane w ruch siłą mięśni rąk wymuszają także pracę nóg. Ogromną zaletą orbitreków
magnetycznych jest fakt, że ćwiczenia nie obciążają stawów tak jak w przypadku biegania. Stopy
znajdują się na pedałach zawieszonych tuż nad ziemią, dlatego nie uderzają każdorazowo o twardą
nawierzchnię. Opinie ekspertów na temat orbitreków magnetycznych są zgodne – ruch eliptyczny, w
który wprawiane jest ciało podczas ćwiczeń na nich, jest najzdrowszą formą ruchu. W modelach tych
hamowanie odbywa się dzięki polu magnetycznemu w obrębie koła. I choć cena orbitreków
magnetycznych jest wyższa od orbitreków mechanicznych, to zapewniają one bezszelestny i płynny
trening, co wywołuje pozytywne opinie ich użytkowników.

Co warto omówić przed podpisaniem umowy na przyjęcie weselne?
Wesele to Wasza wyjątkowa chwila – życzymy Wam, aby więcej się już nie powtórzyła;. Ponieważ
jest to wyjątkowy czas, wymaga bardzo wielu przygotowań, które powinny być dopięte na ostatni
guzik. Dotyczy to przede wszystkim wielu ustaleń w trakcie rozmów i zawarciu odpowiedniej umowy,
aby móc cieszyć się zabawą niezmąconą żadnym nieporozumieniem.

Zacznijmy od kwestii najważniejszych
Zanim przejdziemy do Waszych bardziej szczegółowych oczekiwań, powinniśmy wspólnie ustalić
podstawowe warunku współpracy dla naszego wspólnego dobra. Określmy zatem takie kwestie, jak:


kwotę usługi oraz kwotę zaliczki/ zadatku;



czas trwania muzyki weselnej — samo wesele czy wesele z poprawinami;



kiedy rozliczamy się z pozostałej kwoty (przed, w trakcie czy po uroczystości) oraz w jakiej
formie (gotówka, karta, przelew);



wzajemne konsekwencje z niewiązania się z warunków umowy lub w przypadku
wcześniejszego rozwiązania umowy.

Jakie są Wasze oczekiwania?

Wesele to przede wszystkim Wasz szczególny dzień – naszym zadaniem jest to, aby jak najlepiej wyjść
naprzeciw waszym oczekiwaniom. Podpatrzyliście fajne dekoracje lub zabawy, ale nie jesteście pewni
czy „to wypada”? Śmiało zapytajcie nas o wszystkie swoje pomysły, a podpowiemy Wam, które są
warte uwagi, a z których lepiej zrezygnować. Posiadamy spore doświadczenie w tym temacie, a także
dużą listę zabaw weselnych, które z chęcią Wam przedstawimy. Od Was zależy, czy wybierzecie
imprezy stonowane, które nikogo nie urażą, czy może zabawy na wesoło, z tzw. jajem, które
wywołają salwy radosnego śmiechu! Równie ważną kwestią są podziękowania dla rodziców. Istnieje
wiele form przekazywania tych podziękowań, które chętnie przybliżymy Wam niebawem w osobnym
artykule.
Bardzo istotny jest też wystrój sali, dlatego warto zastanowić się nad każdym jego detalem. Czy napis
Love umieścimy na zewnątrz, czy też w środku sali? Czy pragniecie podkreślić wystrój wnętrza
odpowiednią dekoracją świetlną, co szczerze doradzamy. Odpowiedni dobór koloru świateł może
zdziałać cuda i znacznie wpłynie na atmosferę wesela. A może pragniecie zatańczyć w chmurach,
które stworzymy dla Was z użyciem ciężkiego dymu?

Forma komunikacji
Prowadzimy imprezy weselne na terenie całego kraju, dlatego proponujemy różne formy wspólnej
komunikacji. Najlepiej, jeśli uda spotkać się nam w cztery oczy i poznać się bliżej. Ustalimy, chociażby
warunki naszej relacji – czy będziemy zwracać się do siebie po imieniu, czy też preferujecie bardziej
oficjalny ton. Wbrew pozorom to bardzo ważna kwesta, która nie narazi nas wszystkich na mało
przyjemne sytuacje. Jeśli dzieli nas znaczna odległość, ale zależy Wam właśnie na nas, bez problemu
skontaktujemy się z Wami przez Skype’a, Messengera lub telefonicznie.

Kwestie muzyki i licencji ZAiKS
Muzyka na wesele odgrywa pierwszoplanową rolę – oczywiście zaraz po Was;) To przy niej goście
tańczą oraz bawią się i to ona rozbrzmiewa w przerwach na posiłki. W dużej mierze to od Was, jako
od młodej Pary, zależy wybór odpowiedniego repertuaru, przy czym chętnie Wam pomożemy.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Muzyka na wesele, czyli czym kierować się podczas
wyboru muzyki na wesele?
Najważniejszą kwestią do ustalenia, jeśli chodzi o muzykę, jest również opłata za ZAiKS, czyli za
licencję Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, które dba o ochronę praw autorskich. Dzięki
niemu nie musimy docierać do każdego wykonawcy muzyki osobno, aby legalnie korzystać z ich

utworów, tylko dokonujemy stosownych opłat w niejakim pakiecie. Wysokość opłaty uzależniona jest
od wielu czynników m.in.:


liczby gości na weselu;



miejscowości, w której odbywa się wesele;



miejsca, w którym będzie odbywało się wesele: lokal profesjonalny (dom weselny,
restauracja, klub), miejsce przystosowane (remiza strażacka, dom kultury), plener (boisko,
skwer);



rodzaju muzyki – muzyka odtwarzana, wykonywana lub mieszana;



czasu trwania wesela – z poprawinami lub bez.

Na oficjalnej stronie ZAiKS możemy w łatwy sposób obliczyć koszt takiej licencji. I tak przykładowo za
wesele na 150 osób z muzyką wyłącznie odtwarzaną w Lubinie z przewidzianymi
poprawinami zapłacimy około 422 zł brutto, a z kolei w tym samym mieście na wesele na 300 osób i
poprawinami wydamy około 588 zł brutto.
Warto przy podpisywaniu umowy z domem weselnym lub innym lokalem zapytać, czy mają
podpisaną umowę z ZAiKS. Jeśli jej nie mają, chętnie pomożemy Wam dokonać wszelkich
formalności z tym związanych, jednak koszty opłat leżą po stronie Pary Młodej. Pamiętajcie, aby
koniecznie zadbać o tę kwestię, bo kontrole zdarzają się coraz częściej, a kary za brak umowy z ZAiKS
nie będą najlepszym rozpoczęciem Waszej nowej życiowej drogi…

Jakie inne kwestie dotyczące wesela warto ustalić?
Poza kwestiami ogólnymi, które należy omówić przed podpisaniem umowy, warto ustalić kwestie
bardziej szczegółowe. Pamiętajcie, że gdy będziecie przeglądać oferty innych DJ-ów na wesele i
zostanie Wam zaproponowana umowa ustna – rezygnujcie z ich usług czym prędzej! Wcześniejsze
ustalenia są pewnego rodzaju zabezpieczeniem zarówno dla nas, jak i dla Was.
Dotyczą one m.in:


na ile wcześniej przed rozpoczęciem wesela montujemy sprzęt – profesjonalnego sprzętu
nie da się rozłożyć w kilka minut. Zawsze dbamy o to, aby rozstawić go odpowiednio
wcześniej, żeby nie narazić się na przykre niespodzianki. Dbamy również o to, aby
odpowiednio zamaskować nieestetyczne przewody, które psują ogólną dekorację sali.



jak często występują przerwy i ile trwają – te kwestie ustalamy wcześniej z Wami. Sami
możecie zdecydować, co do ich rozplanowania. Z naszej strony możecie być pewni, że nie
robimy długich przerw i mamy dobry kontakt z obsługą. Dzięki temu możecie się nie obawiać,
że rozpoczniemy szaloną zabawę taneczną na chwilę przed podaniem ciepłego posiłku.
Przerwy robimy w myśl zasady, że im więcej gości na parkiecie, tym dłuższe bloki muzyczne.



muzyka podczas przerw i szczególnych chwil – możemy wspólnie ustalić, jaka muzyka będzie
leciała w tle podczas posiłków i przerw. Co więcej, sami możecie wybrać Wasze ulubione
kawałki wybranego zespołu lub artysty, które subtelnie będą kojarzyły się Wam z chwilami
spędzonymi razem. Równie istotny jest wybór muzyki podczas wyjątkowej chwili, jaką jest
wspólne krojenie tortu weselnego, dlatego z chęcią pomożemy Wam w wyborze.



jak długo gra DJ – jesteśmy elastyczni w przeciwieństwie do wielu innych DJ-ów na wesele. U
nas nie ma sztywno ustalonej godziny grania muzyki i chętnie zagramy dla Was o wiele dłużej
niż do 4 nad ranem za niewielką dopłatą.



dodatkowe nagłośnienie – odpowiednie rozstawienie kolumn na sali weselnej jest wprost
nieodzowne podczas dużych wesel, tak by wszyscy goście mogli dobrze słyszeć muzykę i
zapowiedzi oraz podziękowania i dedykacje muzyczne. Nasza oferta przewiduje
udostępnienie dodatkowego nagłośnienia w przypadku wesel od 150 do 300 osób za
niewielką dopłatą.



ubiór DJ-ów – przed weselem razem z Wami ustalamy szczegóły naszego ubioru. Wiadomo,
że yeansy i koszulka nie będą się dobrze prezentowały podczas tej uroczystości. Jednak to od
Was zależy, czy wymagacie od nas garnituru, czy mniej oficjalnego stroju w postaci
eleganckich spodni i przyzwoitej koszuli.

Wymieniliśmy dla Was kilka kwestii, które powinniśmy wspólnie ustalić w trakcie rozmów oraz w
ramach podpisywanej w przyszłości umowy, tak aby dobrze nam się współpracowało podczas tego
szczególnego dnia. Oczywiście jest jeszcze wiele kwestii, które warto omówić lub o które chcielibyście
nas zapytać. Dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu – żaden artykuł nie zastąpi życzliwej i
konkretnej rozmowy;)

Krótkoterminowy wynajem samochodów luksusowych
Krótkotrwały wynajem samochodów luksusowych to propozycja, która nie tylko spełni nasze
najskrytsze marzenia, ale i świetnie sprawdzi się w wielu ważnych sytuacjach. Na wynajem tych aut
może pozwolić sobie każdy z nas bez względu na to, czy jest to podyktowane potrzebą, czy
kaprysem. Samochód luksusowy idealnie odpowiadający naszym potrzebom możemy wybrać
spośród wielu dostępnych marek i modeli z możliwością podstawienia go pod wskazany adres oraz z
usługą profesjonalnego kierowcy.
Wynajem samochodów luksusowych na uroczystości
Krótkotrwały wynajem samochodów luksusowych to oferta skierowana do wszystkich nowożeńców.
Nowoczesne i komfortowe auto zawiezie nas prosto do kościoła i na wesele, dzięki czemu uczyni ten
dzień jeszcze bardziej dla nas niezapomnianym. Wynajęcie samochodu luksusowego na kilka daje
nam również możliwość stworzenia niepowtarzalnej scenerii naszych ślubnych fotografii.
Także wieczór panieński i kawalerski są idealnymi okazjami do wynajęcia samochodu luksusowego.
Jeśli dodatkowo wynajmiemy profesjonalnego kierowcę, będziemy mogli cieszyć się najbardziej
szaloną imprezą w naszym życiu, podróżując komfortowo w gronie znajomych i wspólnie stworzyć
niezapomniane przeżycia.
Wynajem samochodów luksusowych w celach biznesowych
Krótkoterminowy wynajem samochodu luksusowego często jest kluczem do biznesowego
sukcesu. Komfortowe, eleganckie auto będzie wręcz niezastąpione, jeśli podejmujemy ważnego,
zagranicznego kontrahenta. Wynajem tych aut w wielu przypadkach sprawdza się podczas negocjacji,
ponieważ samochód budzi podziw, podnosi nasz prestiż i potwierdza stabilne prosperowanie naszej
firmy.
Wynajem samochodu luksusowego dla spełnienia marzeń
Wynajmując samochód luksusowy, możemy na własnej skórze poczuć jego moc i komfort jazdy na
najwyższym poziomie. Jest to przyjemność warta każdych pieniędzy, a przede wszystkim dostępna
dla każdego. Krótkoterminowy wynajmem samochodów luksusowych to także najlepszy prezent,
jaki możemy sprawić bliskiej nam osobie, który z pewnością zostanie doceniony i dostarczy wielu
mocnych wrażeń

Czy warto posiadać biżuterię ze stali chirurgicznej?
Biżuteria od zarania dziejów służyła nie tylko kobietom, ale i mężczyznom do podkreślania swojej
urody oraz statusu społecznego. Najczęściej stosowanymi materiałami do jej wyrobu było złoto i
srebro. Jednakże cena biżuterii złotej i srebrnej sprawiała, że nie wszyscy mogli sobie na nią pozwolić.
Dlatego też wiele zakładów jubilerskich zdecydowało się na wyrabianie biżuterii
sztucznej z materiałów, których jakość nie dorównywała szlachetnym kruszcom. Dziś bardzo
popularna staje się biżuteria ze stali chirurgicznej ze względu na swoją funkcjonalność i
niepowtarzaną elegancję.

Czym jest biżuteria ze stali chirurgicznej?
Biżuteria ze stali chirurgicznej zawdzięcza swoją nazwę ze względu na fakt, że jeszcze kilkanaście lat
temu stal ta używana była do produkcji narzędzi chirurgicznych. Wykorzystywana jest również w
branżach niemedycznych w salonach, gdzie wykonuje się tatuaż e oraz piercing. Jednakże ze względu
na swoje właściwości stal szlachetna staje się coraz bardziej modna i popularna. Dlatego też biżuteria
ze stali chirurgicznej w hurcie zamawiana jest przez coraz większą liczbę sklepów jubilerskich.
Najbardziej powszechnym stopem stali szlachetnej jest ten z oznaczeniem 316L, który wykazuje
wiele cech pożądanych przez producentów biżuterii. Co więcej, biżuteria ze stali chirurgicznej taka
jak kolczyki, łańcuszki, zawieszki czy bransoletki swoim wyglądem niczym nie różni się od tej
wykonanej ze złota i srebra.

Jakie są zalety posiadania biżuterii ze stali chirurgicznej?
Biżuteria ze stali chirurgicznej to przede wszystkim wybór modny i tani. Jej ceny zdecydowanie
wygrywają z ozdobami wykonanymi ze złota i srebra, dzięki czemu każdy jest w stanie sobie na nią
pozwolić. Stal szlachetna z powodzeniem jest wykorzystywana również do wyrobu biżuterii
pozłacanej. Złocenie odbywa się poprzez rozpyleniu na jej powierzchni złotego proszku, który tworzy
niezwykle odporną na ścieranie powłokę. Warto przy tym dodać, że biżuteria ze stali
chirurgicznej jest odpowiednia dla alergików. Ponieważ stal szlachetna zawiera w swoim stopie
bardzo małe ilości niklu, który wywołuje reakcje alergiczne jak w przypadku biżuterii wykonanej ze
złota i srebra. W przypadku biżuterii ze stali szlachetnej ryzyko wystąpienia uczulenia jest niezwykle
niskie.
Kolejną zaletą biżuterii chirurgicznej jest fakt, że w odróżnieniu od biżuterii ze złota i srebra nie
wymaga ona konserwacji i nie trzeba jej regularnie czyścić. Natomiast wszelkie zabrudzenia na jej

powierzchni wystarczy zmyć wodą z mydłem. Biżuteria ta jest niezwykle odporna na zarysowania i
praktycznie nie można jej połamać. Ponadto jest odporna na działanie warunków atmosferycznych,
dzięki czemu nie rdzewiej i nie śniedzieje. Biżuteria ze stali chirurgicznej wykazuje również wysoką
obojętność na promieniowanie UV, dlatego też nie zmienia swojego koloru nawet po długiej
ekspozycji na słońce. Biżuteria chirurgiczna nie ma skłonności do korozji i nie utlenia się, zachowując
swój jednolity kolor na wiele lat. Biżuteria ta może być matowa, wypolerowana lub lśniąca, cechuje ją
wysoka jakość i bogactwo modnych wzorów. Ponieważ na pierwszy rzut oka nie można jej odróżnić
od biżuterii z kruszców szlachetnych biżuteria ze stali chirurgicznej z powodzeniem może być łączona
z ozdobami ze złota i srebra.

Zasady gry w bilard (8 bil)
Bilard jest jedną z najpopularniejszych gier w pubach i barach, która dostarcza mnóstwo emocji i
zdrowej rywalizacji. Jej tradycja sięga XV wieku, kiedy zarezerwowana była dla
dżentelmenów pochodzących z najsłynniejszych arystokratycznych rodów. Obecnie każdy może grac
w bilard, a niektóre jego odmiany są pełnoprawnymi dyscyplinami sportowymi na olimpiadach
krajowych i ogólnoświatowych.
Jedną z najpowszechniejszych odmian bilarda jest gra w tzw. ósemkę (8 bil). Gra odbywa się na
obciągniętym suknie stole z sześcioma łuzami (miejscami do wbijania bil) i wymaga dwóch
zawodników. Istotne jest, aby obydwaj posiadali odpowiednią wiedzę dotyczącą przepisów gry. Do
rozgrywki służą specjalne bilardowe kije zakończone ścieralną gumką oraz 16 kul zwanych bilami w
tym 1 białej i 15 kolorowych. Kolorowe bile są odpowiednio ponumerowane:


bile od 1 do 7 numeru to bile całe (jeden kolor na całej powierzchni bili);



bile od 9 do 15 numeru to bile zwane połówkami (kolorowy pasek przebiegający przez środek
bili);



bila numer 8 w czarnym kolorze.

Wygrana i przegrana
Aby wygrać partię bilarda, zwanego ósemką, zawodnik musi wbić swoje bile do łuz, a potem czarną
bilę o numerze 8 do zdeklarowanej przez siebie łuzy.

Jeśli zawodnik wbije czarną bilę do łuzy innej, niż zadeklarował, przegrywa partię. Także w przypadku,
kiedy zawodnik wbije czarną bilę (po wbiciu wszystkich swoich bil kolorowych), a następnie do
którejkolwiek z łuz wpadnie biała bila, automatycznie przegrywa daną partię bilarda. Jeśli zawodnik
wbije czarną bilę w momencie, gdy na stole są jego bile kolorowe lub gdy wbiję ją w jednym
uderzeniu razem z ostatnią bilą kolorową, także przegrywa rozgrywkę.
Ustawienie bil na stole bilardowym
W grze w ósemkę zawodnicy ustawiają bile (poza białą) za pomocą trójkąta w taki sposób, że:


bila czarna o numerze 8 musi znajdować się w środku trójkąta;



bila wierzchołkowa umieszczona jest w głównym punkcie stołu;



w dwóch dolnych wierzchołkach trójkąta znajdują się bile należące do różnych grup, czyli bila
pełna i połówka.

Bardzo ważne jest to, aby bille nie były umieszczone luźno w trójkącie, a przylegały do siebie –
ułatwia to lepsze rozbicie otwierające partię.
Jak wygląda prawidłowe rozbicie otwierające?
Bila biała powinna być umieszczona na środku na linii znajdującej się naprzeciw linii, na której
znajdują się bile ustawione za pomocą trójkąta.
Prawidłowe rozbicie otwierające polega na wbiciu dowolnej bili kolorowej do jednej z łuz lub
doprowadzeniu do bandy przynajmniej czterech bil kolorowych. Jeśli w rozbiciu rozbijającym nie uda
się doprowadzić do jednej z tych dwóch sytuacji, przeciwnik może zażądać ponownego rozbicia
otwierającego lub zaakceptować aktualną sytuację na stole bilardowym.
Stół otwarty
Stół otwarty zawsze oznacza sytuacje w chwili uderzenia otwierającego. Oznacza to, że w momencie,
w którym zawodnik przy rozbiciu nie wbije żadnej bili, jego przeciwnik może uderzać dowolną bilę –
pełną lub połówkę. Jeśli w rozbiciu otwierającym wpadnie dowolna kolorowa bila poza
czarną, zawodnik utrzymuje swoją kolejkę i może zadeklarować, bila, które wybiera (pełne lub
połówki), bez względu na to, jaka bila wpadła do łuzy. Przy stole otwartym wbicie zadeklarowanej bili
za pośrednictwem bili pełnej, połówki lub czarnej bili jest całkowicie dopuszczalne i nie jest
uznawane za faul.

Bile opuszczają stół (pole do gry) przy uderzeniu otwierającym
W grze w bilarda może zdarzyć się, że podczas pierwszego rozbicia bil, któraś z nich opuści stół
bilardowy. Ze względu na to, jaka bila opuści pole gry lub wpadnie do łuzy, wyróżniamy następujące
sytuacje:
Biała bila opuszcza stół:


stół pozostaje otwarty;



wszystkie kolorowe bile, które wpadły do łuz, pozostają w nich (poza bilą czarną);



zawodnikowi rozbijającemu przyznawany jest faul.

Czarna bila opuszcza stół:


zawodnik rozbijający może zażądać ponownego ustawienia bil;



jeśli poza pole gry wypadnie zarówno biała, jak i czarna bila zawodnik może
ponowić ustawienie bil i rozbicie otwierające lub zaakceptować sytuacje, ustawiając czarną
bilę na stole i grając z pozycji białej bili na linii bazowej.

Kolorowa bila opuszcza stół:
- zawodnikowi rozbijającemu przyznawany jest faul;
- przeciwnik może zaakceptować sytuację na stole i poprawić położenie białej bili na linii bazowej.
Bile opuszczają stół w trakcie gry
Jeśli w trakcie gry w ósemkę biała bila lub dowolna bila kolorowa wypadnie poza stół, uznawane jest
to za faul, a uderzający traci kolejkę. Przeciwnik zaś może ustawić te bile linii bazowej. Z kolei jeśli
czarna bila zostanie wybita poza stół, oznacza to przegraną partię przez uderzającego.
Na czym polega deklaracja łuz?
Deklaracja łuz polega na wyborze łuzy, do której zawodnik chce wbić daną bilę. Nie jest ona
wymagana w przypadku bil i łuz w sytuacjach, które jasno wynikają z ich pozycji na stole. Koniecznie
jest zdeklarowanie łuzy, do której zawodnik chce wbić czarną bilę, które to uderzenie może zakończyć
całą partię. W przypadku uderzeń deklarowanych zawodnik nie musi podawać liczby odbić od band i
swoich własnych bil. Także przy uderzeniu otwierającym grę deklaracja nie jest wymagana.

Faule
Są to nieprawidłowe zachowania i uderzenia, które skutkują nałożeniem odpowiednich kar na
zawodnika. Określone faule zachodzą, gdy:


zawodnik wybije kolorową lub białą bilę poza stół, lub trąci kijem białą bilę w momencie
przymiarki do uderzenia;



zawodnik nie dotknie białą bilą żadnej bili należącej do jego grupy;



przeciwnik w pierwszej kolejności uderzy białą bilą bile należące do przeciwnika;



zawodnik bilą białą dotknie najpierw bili czarnej;



zawodnik w momencie uderzenia nie dotyka jedną stopą podłogi.

