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PRZYKŁADOWE KONKURSY STOSOWANE W TRAKCIE OCZEPIN 
UROCZYSTOŚCI WESELNEJ PRZEZ WODZIREJA ZESPOŁU HEY CITY 

 

1. RZUCANIE WELONEM I MUCHĄ 

Jedna z najbardziej znanych atrakcji wesela zazwyczaj rozpoczynająca oczepiny  

Wodzirej zespołu Hey City zaprasza  na środek parkietu wszystkie Panny i wszystkich kawalerów oraz 
Parę Młodą  która  staje w kręgu zaproszonych na środek gości. Młodzi powinni mieć zasłonięte oczy. 
Panienki tańczą w rytm muzyki wokół Pary Młodej i kiedy muzyka ucichnie Młoda Mężatka rzuca 
welonem lub bukietem.  Ta sama sytuacja dotyczy kawalerów. Pan Młody rzuca  musznikiem, muchą 
lub krawatem. Kawaler, który złapie muchę zostaje nowym Panem Młodym. Na zakończenie Nowa 
Para Młoda tańczy utwór po czym wszyscy śpiewają  gromkie "Sto lat" lub "gorzko, gorzko..." 

2. WYPRAWA DO ZOO 

Wodzirej Hey City wraz z Parą Młodą zaprasza do zabawy 14 osób. Każdy wychodzi na parkiet wraz ze 
swoim krzesełkiem. Krzesełka ustawiamy w dwóch rzędach na przeciw siebie (muszą być obrócone 
przodem do siebie i w odstępie 2.0 metrów). Następnie wybieramy  dwie grupy tworzące rodziny - 
jedna Pani Młodej, druga Pana Młodego. Jak w każdej rodzinie jest: Tata, Mama, Dzieci (Jacek, Zosia i 
Witek), pies Azor oraz Słoń. Cała zabawa polega na czytaniu tekstu  "Dzień z życia rodziny". Kiedy 
zostanie w tekście wyczytane imię członka rodziny  to każde z nich (jednocześnie z obydwóch rodzin) 
musi wstać i jak najszybciej obiegnąć swoją grupę i wrócić na swoje miejsce żeby zdobyć punkt 

Na końcu opowiadania Para Młoda ogłasza która grupa wygrała zbierając najwięcej punktów. 

3. KRZESEŁKA  

Ten konkurs organizowany jest w kilku wersjach, zasada jest jednak taka sama: do konkursu staje 
kilka osób, które ustawiają się wokół ustawionych krzeseł. Krzeseł jest zawsze o jedno mniej niż osób 
biorących udział w konkursie. Przy każdej przerwie w muzyce "zawodnicy" zajmują wolne miejsca. 
Osoba, dla której nie starczy miejsca odpada. Ostatni pozostający na parkiecie wygrywają. W 
zależności od wersji zabawy może ona się odbywać w różny sposób np.: Na krześle należy usiąść z 
fantem, który wymieni orkiestra np. krawat, kieliszek wódki , pantofelek Młodej itp. 

4. TEST ZGODNOŚCI  

Parą młoda siada na krzesłach tyłem do siebie, w rękach trzymają kartki. Młoda ma 2 kartki z 
napisem: "ja" i "on". Młody ma natomiast: "ja", "ona". 

Wodzirej zespołu Hey City zadaje pytania typu: "kto pierwszy powiedział kocham cię", "kto lepiej 
prowadzi samochód", "Kto będzie trzymał kasę" "Kto pierwszy wyciąga rękę po kłótni", "Kto pierwszy 
zasypia w łóżku" "Kto będzie zmywał po posiłkach", "kto będzie rządził w sypialni" "kto ma 
fajniejszych teściów", "kto nawiązał znajomość pierwszy" itd., para odpowiada na pytania podnosząc 
do góry kartki jednocześnie. 
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5. ŚWISTAKI 

Zadanie polega na następującej rzeczy. Zawodnicy muszą jak najszybciej "wypić" kieliszek (ok.100 
gram) drobno zmielonej bułki tartej. A następnie po prostu zagwizdać sto lat Młodej Parze.. 

Wygrywa ten, kto zagwiżdże pierwszy (przegrywa, kto zagwiżdże ostatni). 

Tajemnica i zabawność konkursu polega na tym, że po spożyciu takiej ilości bułki tartej, ze względów 
fizjologicznych zagwizdać się nie da. A przynajmniej nie od razu. 

6. TANIEC Z GWIAZDAMI 

Do zabawy angażujemy najczęściej około 6 par które zgłaszają się same lub wybiera je Para Młoda. 

Rolę Jury w tym konkursie pełni Para Młoda oraz rodzice Pary Młodej. 

Pary które biorą udział w konkursie na początek muszą efektownie zaprezentować się na parkiecie 
(efektowne wejście i przedstawienie się). 

Po prezentacji Par konkursowych rozpoczynamy tzw. Wielki Finał : 

Pary walczą na parkiecie tańcząc kilka utworów które im przygotowaliśmy. 

Muzyka do której pary tańczą podczas tego konkursu: 

 Cha Cha 
 Walc angielski 
 Jive 
 Samba 
 Rock & Roll 

Często Para Młoda i Drużba decydują żeby wyniki konkursu rozstrzygnęła dogrywka. 

Na dogrywkę proponujemy tzw. taniec romantyczny . Inicjatywa par bardzo często bywa w tym tańcu 
zabawna i zaskakująca. 

7. TANIEC Z PARĄ MŁODĄ (Taniec za pieniądze) 

Para Młoda zbiera na podróż poślubną lub na wózek  przyszłego potomka. 

Bardzo popularna zabawa oczepinowa. W zabawie bierze udział Para Młoda, Świadkowie oraz 
wszyscy chętni goście. Świadkowie trzymają welon lub koszyczek. 

Para młoda rozpoczyna taniec jako pierwsza. Goście biorący udział w tej zabawie mogą tańczyć tylko 
z Parą Młodą. Aby zatańczyć z Panią Młodą lub Panem Młodym goście wrzucają pieniądze do koszyka 
lub welonu który trzymają świadkowie. 

Czas trwania tańca to około 5 -10 minut 

JESTEŚMY RÓWNIEŻ OTWARCI NA PROPOZYCJE NASZYCH KLIENTÓW 


