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Al Capone mawiał: "więcej można zdziałać dobrym słowem i pistoletem niż samym 
dobrym słowem". Tego dnia powiększy się rodzina mafijna. Setki takich jak Wy, chce 
pracować dla Padre, ale udaje się to tylko najlepszym... Nadszedł czas rozszerzenia 
rynku i wprowadzenia Partnerów w konkretne sprawy. Wcześniej muszą zostać 
sprawdzeni czy inwestycja w nich była zasadna. Trzeba jednak pamiętać, że na 
stanowiskach stoją sami, ale nie na boisku. Tu wszyscy są częścią drużyny - liczy się 
praca zespołowa. Sami nigdzie nie zajdą. Jeżeli nie wygra cały zespół, nie wygra 
nikt. Ludzie Padre muszą mieć wszechstronne umiejętności... 
Czy zostaną przyjęci do rodziny mafijnej pokaże noc pełna niespodzianek. 
 
Maksyma imprezy: „ rodzina jest najważniejsza... i ma długie ręce” - klimat lat 
prohibicji - 20-30 lata , garnitury w paski, kapelusze, panie sukienki w klimacie boa, 
korale, broń (rewolwery). Zabawa rozgrywa się w „tajnej jaskini rozrywki, hazardu i 
alkoholu z przemytu”- „klubie, z którego tak naprawdę firma ciągnie korzyści, zarabia 
i pierze firmowe pieniądze”. W tle muzyka typu bluesowego z elementami jazzu oraz 
melodia z filmu „Ojciec Chrzestny”. Wchodzący są kontrolowani czy nie mają broni 
oraz zakazanego trunku, dostają przy wejściu plik pieniędzy mafii (z logo firmy).  
W sali półmrok. Wchodzi Padre (paląc cygaro, wyłania się z sali obok w świetle 
reflektorów i dymów, jako jedyny nie kryje się pijąc zakazany trunek). 
Zabiera głos tłumacząc, po co to wszystko: teraz po latach możemy już ujawnić,  
że firma jest tylko przykrywką dla mafii. Nadszedł czas rozszerzenia rynku  
i wprowadzenia was w konkretne sprawy. Wcześniej musicie zostać sprawdzeni. 
Macie zdobywać punkty, wykazywać się bystrością umysłu i gospodarnością. 
Zostaną przeprowadzane licytacje – będziecie grać o różne fanty również o zakazany 
trunek, które przyniósł ze sobą Padre - będziecie licytować nagrody swoją kasą – ale 
uważajcie to może być złudne. Goście stawiają zdobytą kasę na licytowane przez 
Padre nagrody z wielkiej walizy (alkohol, cygara….niespodzianki). O wyznaczonej 
godzinie Padre robi podsumowanie wyników – liczy 
pieniądze - kto zebrał największą liczbę „kasy”- otrzymuje 
w dowód uznania od Padre nagrodę główną. 
 
Oprawa muzyczna i prowadzenie  
- Imprezę prowadzi Padre, który zadba o świetny klimat 
okraszony sporą dawką humoru 
- DJ - porwie na parkiet nawet najbardziej wymagających 
- HOSTESSY – Rodzina mafijna – zorganizują  
i poprowadzą dodatkowo premiowane konkursy, 
asystować będą również krupierom upiększając 
hazardową rywalizację, zachęcając jednocześnie do 
postawienia wszystkiego na przysłowiową jedną kartę. 
Zadbają również, by parkiet był wciąż zapełniony. 
 
Przez cały wieczór będzie otwarte Kasyno: uczestnicy 
imprezy poczują się jak w prawdziwej amerykańskiej 



jaskini hazardu. Zwrócimy szczególną uwagę by każdy element w pełni zadowolił 
nawet najbardziej wytrawnych graczy. 
Proponujemy trzy stoły do gier: ruletka amerykańska, black jack i poker. 
W czasie zabawy goście poznają zasady gier, zwyczaje panujące w kasynach oraz 
pracę krupierów wymagającą zręczności oraz umiejętności szybkiego liczenia  
i wyjątkowej odporności na stres. 
Dodatkową atrakcją wieczoru będzie Rewia Taneczna DIAMONDS MG'S SHOW. 
Grupa taneczna jest profesjonalnym zespołem tancerek i tancerzy, którzy stworzą 
piękną oprawę uroczystości. Występ rewii to wielkie show, na które składa się 
starannie przygotowana choreografia, a także wdzięk i wszechstronne umiejętności 
sceniczne tancerzy. Perfekcyjnie dobrane stroje, wspaniała muzyka oraz efekty 
świetlne sprawią, że zapragną Państwo zobaczyć je ponownie. 
Jako uwieńczenie pobytu, proponujemy Pokaz Fajerwerków. Pokażemy bogatą 
gamę profesjonalnych efektów, indywidualny scenariusz odpowiadający rodzajowi  
i wielkości imprezy, możliwość dostosowania efektów pirotechnicznych do elementów 
architektonicznych oraz ukształtowania terenu (fontanny, wodospady itp.), 
odpowiedni dobór kompozycji muzycznych potęgujących efekt widowiska. 
 
Dla pamięci zrobimy…Zdjęcia pamiątkowe „mugshot” - „zdjęcia zatrzymanych” 
 

  
 

 
 

Informujemy, iż prawa autorskie do niniejszego programu przysługują firmie  
Agencja MG Sp. z o.o.. Jakiekolwiek rozporządzanie danymi zawartymi w ofercie  
i scenariuszu oraz ich wykorzystywanie w całości lub w części bez zgody autorów  

może skutkować wystąpieniem z roszczeniami odszkodowawczymi  
na zasadzie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 (Dz. U. Nr 24, Poz. 83, Dz. Nr 44, Poz. 170 z późniejszymi zmianami) 
 
 


