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       AKADEMIA BARMAŃSKA 

         Warsztaty Barmańskie 

Prowadzącym Warsztaty jest Mistrz Polski Barmanów Specjalista dziedzinie 
Mixologii wielokrotny Mistrz Polski Barmanów Jerzy Czapla Proponowany przebieg 

warsztatów 

Pierwsze wejście 

Wstęp krótka charakterystyka zawodu Barman zawód z przyszłością tryskający 
humorem. Prezentacja sprzętu i szkła barmańskiego niezbędnego w domu do 
przygotowania  niesamowitego party z drinkami. Podpowiedź gdzie można go 
kupić niewychodzący z domu. Ciekawostka prawdziwa historii alternatywnej sztuki 
barmańskiej Flair pokazanej w barwnej formie multimedialnej. Prezentacja czterech 
kategorii napoji mieszanych:    

 SORT to mocne drinki do 100ml   (np. Martini cocktail) 

LONG dużo słabsze w mocy po wyżej 100ml (np.Mojito) 

SOFT Niesamowite oryginalne drinki w wersji bezalkoholowej (np. Milk Shake)       

DIVERS A tu ciekawostka drinki nie z tej ziemi (np. Saldy Dog) 

Czas szkolenia około 45 do 60 minut.  

Drugie  wejście 

W tej część warsztatów tworzymy pięć drużyn po trzech uczestników zabawy po 
instruktarzu drużyn przygotowuje po cztery drinki z każdej kategorii, z którą 
zapoznaliśmy się podczas pierwszej część.  Korzystamy z bogatego baru 
stworzonego na potrzeby warsztatów. Ja osobiście nadzoruje przebieg rywalizacji, na 
zakończenie wyłaniamy zwycięzców i nagradzamy najlepszy Team. Dla pozostałych 
nagrody pocieszenia. 

W skład baru wchodzą tylko oryginalnych alkohole takie jak: Rum, Gin, Finlandia, 
Tequila, Brandy, Whisky, Whiskey likiery de Kuyper, Syropy Rose’s czy wody Kinga 
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Pienińska. Garni (dekoracja) przygotowywane wspólnie z kursantami z 
egzotycznych owoców.  Czas szkolenia około 45 do 60 minut.  

Istniej możliwość ewentualnego trzeciego wejścia koszt z 50% rabatem 900zł netto. 
Osobiście zachęcam super zabawa dla całej publiczności i niezła dodatkowa reklama 
dla Was i lokalu.  

Trzecie wejście Opcjonalnie 

Pokaz Mistrzowski – czas trwania 10 minut Zabawa z publicznością – czas trwania 
20 minut. Dwie osoby wybrane z publiczności bawią się z Mistrzem - jedna żongluje 
bezpiecznymi plastikowymi butelkami wspólnie z mistrzem a druga osoba robi 
drinka metodą Flair. W tej opcji sporządzimy cztery drinki.  

Podsumowanie 

W sumie Zabawa z osiemnastoma uczestnikami i przygotowanie czterdziestu 
drinków i herbat. Przewidziany łączny czas zabawy to 1,5 do 2 godzin. 

Koszt całkowity 2200zł netto  

+ ewentualny pokaz Bartender Show super rabat 900zł netto 

W cenie zawarte są: 
Whisky – Whiskey z pięciu krajów dominujących obecnie w produkcji whisky na 
świecie odpowiednia ilość do degustacji. 
Niezbędny do warsztatów sprzęt barmański i odpowiednie szkło. 
Ciekawe prezencje multimedialne odpowiedni strój prowadzącego (szkocki kilt) 
Alkohole i mixy bezalkoholowe do sporządzania drinków. Oryginalna dekoracja 
drinków 
Nietuzinkowy strój tematyczny na potrzeby ewentualnego pokazu. Proponowany to 
szkocki Kilt a do stroju dobrana odpowiednia muzyka (celtycka). 
Efekty specjalne, płonące butelki, żywe drinki. 
Blue blazer,  suchy lód itp. (do tyczy trzeciego wejścia ) 
Zachęcam serdecznie do współpracy. 
Z wyrazami szacunku 
Jerzy Czapla 

 

Telephone  603-555-522 

E-mail to:  jerzy.czapla@wp.pl 

www.centrumszkoleniabarmanow.pl 

mailto:jerzy.czapla@wp.pl
http://www.centrumszkoleniabarmanow.pl/
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