HARMONOGRAM

PARY MŁODEJ

BRZOSKWINIA OGR D

PRZED WAMI WIELKI DZIEŃ :)
A WCZEŚNIEJ SPORO DECYZJI DO PODJĘCIA
I SPRAW DO ZAŁATWIENIA

ABY UMILIĆ WAM CZAS PRZYGOTOWAŃ
POSTANOWILIŚMY STWORZYĆ DLA WAS HARMONOGRAM,
KTÓRY POZWOLI USYSTEMATYZOWAĆ KWESTIE
ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ŚLUBU I WESELA
PODPOWIEMY WAM NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ,
O CZYM PAMIĘTAĆ A CZYM NIE ZAPRZĄTAĆ SOBIE GŁOWY

1. WSTĘPNY BUDŻET I POMYSŁ
Przeanalizujcie, jaki budżet planujecie przeznaczy na uroczysto
Zastan wcie się nad rozmachem lubu i wesela
(tradycyjnie? A może skromna i prywatna wersja?)
Dopasujcie wielko
wesela do zasob w finansowych
- w ten spos b unikniecie rozczarowa .
Potem pilnujcie g rnego, ustalonego limitu wydatk w :)

.

2. SZACUNKOWA LISTA GOŚCI
Przygotujcie szacunkową listę go ci, biorąc pod uwagę swoje założenia budżetowe
a także nasze ograniczenia (max 120 go ci kt rzy mają miejsce przy stole.
Wliczają się w tą liczbę także dzieci oraz obsługa taka jak fotograf czy DJ)

3. MIEJSCE WESELNE
To macie już za sobą :D

4. CATERING, KTÓRY ZAJMIE SIĘ ORGANIZACJĄ WESELA
Skontaktujcie się z cateringiem i wybierzcie interesującą Was ofertę.
Pamiętajcie, że są bardzo istotnym elementem Waszego wesela
więc zarezerwujcie termin jak najszybciej.
Przemy lcie opcję grilla zamiast dw ch kolejnych
ciepłych da serwowanych do stołu.

5. MIEJSCE ŚLUBU
Wybierzcie miejsce na ceremonię za lubin.
Jeżeli tylko macie taką możliwo
- przyjrzyjcie się, jak przebiegają
uroczysto ci lubne w Waszym ko ciele.
Jeżeli z jakich powod w oprawa nie spodoba się Wam,
macie czas na wybranie innego miejsca.
Jeżeli planujecie lub cywilny zaplanujcie gdzie się odbędzie – jeżeli
marzy Wam się plener w naszym ogrodzie koniecznie zajmijcie się
rezerwacją terminu w Urzędzie w Zabierzowie!
WAŻNE! na terenie ogrodu lubu cywilnego może udzieli
tylko i wyłącznie urzędnik z Zabierzowa. Przepisy m wią o tym, że
musi to by urzędnik z Gminy w kt rej odbywa się lub

Nasza rada – lub zaplanujcie na godzinę 14.00-15.00,
żeby maksymalnie wykorzysta dzie wesela w ogrodzie.
Po zapadnięciu nocy go cie nie będą już mogli nacieszy się ogrodem.
Szczeg lnie jeżeli planujecie lub w miesiącach,
kiedy dzie nie jest już taki długi.

6. PRZEBIEG ŚLUBU
Cho do samej uroczysto ci zostało jeszcze wiele tygodni,
ustalcie wstępnie przebieg ceremonii za lubin.
Pomoże Wam to w planowaniu i realizacji wielu szczeg ł w.

7. NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Sprawd cie terminy nauk przedmałże skich i zdecydujcie, kiedy będzie Wam
najwygodniej wzią w nich udział (polecamy JAK NAJWCZESNIEJ!).

8. ŚWIADKOWIE
Czas na wybranie wiadk w i potwierdzenie ich kandydatury.
Nie chcecie przecież, żeby dowiedzieli się o tym zaszczycie
na miesiąc przed lubem? ;)
wiadkowie będą mogli aktywnie włączy się w pomoc
w trakcie przygotowa lubnych.
PORADA: wiadkowie muszą by pełnoletni. Mogą by tej samej płci.

9. FOTO & VIDEO
Zdecydujcie, czy chcecie mie tylko fotografa, czy r wnież
zdecydujecie o wynajęciu kamerzysty?
Zastan wcie się nad zakresem usługi
(czas trwania, czy chcecie sesję narzecze ską, sesję po lubną?).
Wybierzcie i zarezerwujcie ostatecznie fotografa i kamerzystę podpisując umowę i wpłacając zadatek.

10. MUZYKA NA PRZYJĘCIE WESELNE
Zdecydujcie, czy na Waszym weselu będzie gra zesp ł muzyczny, czy DJ?
Przeszukajcie oferty, spotkajcie się z wybranymi i dokonajcie ostatecznej rezerwacji
poprzez podpisanie umowy i wpłatę zadatku.

11. ŚLUBNE INSPIRACJE
Zbierajcie inspiracje lubne. WSZYSTKIE! Zał żcie folder, plik,
zbierajcie linki, zdjęcia i teksty.
To bardzo pomoże Wam w spotkaniach z usługodawcami.
Naszym zdaniem idealnie sprawdza się Pinterest
– wiele pięknych rzeczy w jednym miejscu :)

12. WYBÓR STROJÓW DO ŚLUBU

Obejrzyjcie dostępną na rynku ofertę sukni lubnych .
Pomy lcie o fasonie.
Pan Młody ma jeszcze chwilę czasu,
ale Panna Młoda powinna już zdecydowa się na fason,
pomy le o dodatkach - welon, buty, bielizna.
W wielu salonach sukien lubnych czas oczekiwania
na zam wiony model wynosi nawet 4-6 miesięcy.
Dlatego nie należy tej decyzji odkłada na ostatnią chwilę.
Pan Młody ma dużo łatwiej najczę ciej elementy swojego stroju kupi od ręki :)

13. TOUR DE SALON :)
DZIE WOLNY - tour po salonach sukien lubnych z życzliwą kobietą :) Wyb r sukni.
Powr t po 2 dniach do wybranej sukni,
kolejna przymiarka i ostateczna decyzja - zakup.

14. PODRÓŻ POŚLUBNA
Pomy lcie o podr ży po lubnej (miejsce, wizy, szczepienia), ustalcie w pracy urlop
na ten termin. To bardzo ważny punkt – nie zapominajcie o nim :)

KIEDY MACIE JUZ Z GRUBSZA OGARNIĘTY TEMAT
PRZEJD CIE DO SZCZEG Ł W

1. STYLISTYKA, TEMAT PRZEWODNI
Czas na wybranie tematu przewodniego wesela,
albo po prostu wiodącej stylistyki, do kt rej dostosowane będą wszystkie
elementy lubno - weselne.
Pomogą Wam wcze niej zbierane lubne inspiracje :).

2. ŚLUBNA PAPETERIA
Wybierzcie i zam wcie zaproszenia lubne.
Wybierzcie wz r i zle cie druk. Jeżeli uznacie, że potrzebne będą także
winietki na stoły weselne (naszym zdaniem to konieczne aby go cie
spokojnie i bez po piechu mogli zają miejsca) oraz kartki z
podziękowaniami, plan stoł w,
zawieszki na alkohol, koszyczek ratunkowy itp.
też pomy lcie o tym teraz, aby mie od razu wybrane wzory
i żeby cało
papeterii była sp jna.

3. KWIATY/DEKORACJE
Wybierzcie dekoratorkę/florystkę.
Zarezerwujcie termin.
Jeżeli chcecie czę
dekoracji wykona samodzielnie
zaplanujcie wszystko i zaangażujcie bliskich
– to piękny czas przed lubem :)
Nie zapominajcie o dekoracji wiatłem.

4. DODATKOWI USŁUGODAWCY
Spełnijcie swoje marzenia :) zastan wcie się nad zaangażowaniem dodatkowych
usługodawc w, kt rzy będą bawi Was i Waszych go ci
w czasie wesela (fotobudka, barman, lody, sushi) i zarezerwujcie terminy

5. SŁODKO MI
Wybierzcie i zam wcie tort weselny i słodki bufet
PORADA: og lna zasada przy zamawianiu tortu
to 10 deko na osobę czyli 10 kg tort dla 100 os.

6. FORMALNOŚCI ŚLUBNE
Na 5 miesięcy przed lubem zacznijcie powoli kompletowa potrzebne dokumenty.
LUB KO CIELNY - jeżeli katolicki, to: metryki chrztu
(NIE STARSZE NIŻ 3-MIESIĘCZNE, WIĘC PRZYGOTUJECIE JE P NIEJ),
za wiadczenie o bierzmowaniu (często jest wpisywane do metryki chrztu),
za wiadczenie z USC o braku przeciwwskaza
do zawarcia związku małże skiego, lub akt małże stwa,
jeżeli już jeste cie po lubie cywilnym, potwierdzenie nauk przedmałże skich
i odbycia spotka w poradni rodzinnej, za wiadczenie o ogłoszeniu
zapowiedzi (je li były ogłaszane w innej parafii niż w tej,
w kt rej odbędzie się lub), za wiadczenia o spowiedzi,
wiadectwa uczęszczania na religię (wymagane tylko w niekt rych parafiach).
w przypadku innego wyznania, popro cie swojego kapłana o listę formalno ci.

7. ZABIEGI UPIĘKSZAJĄCE
Czas, by zarezerwowa

wizytę u fryzjera, wizażystki, manicure.

8. DODATKI
Dobra dodatki do stroj w lubnych.

9. OPRAWA MUZYCZNA CEREMONII ZAŚLUBIN
Zam wcie organistę i ustalcie z nim repertuar
lub oprawę muzyczną ceremonii
Nasze rekomendacje: ch r od Krakowskich Dominikan w ahhhhhh
cudowni są – chętnie podzielimy się kontaktem do nich

10. KURS TAŃCA i piosenka na pierwszy taniec
Zapiszcie się na kurs ta ca i wybierzcie utw r, kt ry już na zawsze
będzie Wam się kojarzył z dniem Waszego lubu. Trzymamy kciuki! :)

11. STROJE DLA DRUHEN I ŚWIADKÓW
Powiadomcie druhny i wiadk w o kolorystyce kreacji lubnych
jeżeli chcecie żeby wyglądały podobnie.

NA 4 MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM
1. ROZEŚLIJCIE/ROZDAJCIE ZAPROSZENIA
Czas na rozesłanie/rozdanie zaprosze i zawiadomie .
Pamiętajcie, aby dopisa pro bę o potwierdzenie przybycia.
Potwierdzenia potrzebne są Wam na 3 tygodnie przed lubem,
zatem bezpiecznie jest wyznaczy datę potwierdzenia
na 1 miesiąc przed lubem.
Nie czekajcie z zapraszaniem go ci – im wcze niej tym lepiej.
Pomy lcie o zaproszeniach dla rodzic w czy rodze stwa –
dobrze żeby były bardziej osobiste i wyjątkowe

2. WIECZORY KAWALERSKI I PANIEŃSKI
Ustalcie, gdzie i kiedy odbędą się wieczory: kawalerski i panie ski,
ile os b zostanie zaproszonych, jakie atrakcje będą towarzyszyły
spotkaniom i kto się zajmie ich organizacją :)

3. TRANSPORT ŚLUBNY
Rozstrzygnijcie kwestię transportu dla siebie i go ci. Koniecznie
dokonajcie rezerwacji! Nie rezerwujcie dużego autobusu
bo będzie miał problem z dojazdem do ogrodu.
Busy 9 oraz 20 osobowe bez problemu sobie poradzą.
Pamiętajcie o samochodzie dla Was :)

4. NOCLEGI DLA GOŚCI
Zapewne już wstępnie orientujecie się, ile go ci pojawi się na Waszym weselu
i dla ilu z nich będzie potrzebny nocleg. Teraz jest czas na dokonanie wstępnych
rezerwacji nocleg w. W naszej ofercie macie linki do miejsc noclegowych w okolicy

NA 3 MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM
1. PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY
lub katolicki: Ko ci ł - spisanie protokołu przed lubnego.
Zgło cie się ze wiadectwami chrztu z adnotacją o stanie wolnym
oraz bierzmowaniu. Pamiętajcie o dowodach osobistych.
Dwa tygodnie potem zostaną ogłoszone zapowiedzi.

2. OBRĄCZKI
Kupcie obrączki i oddajcie je do wygrawerowania.
Wybierzcie tekst kt ry chcecie wygrawerowa
– pamiętajcie że to wcale nie musi by imię i data lubu :)

3. PORADNIA

lub katolicki: Po zako czeniu nauk przedmałże skich, pamiętajcie
o odbyciu spotkania w poradni rodzinnej (ok. trzech spotka ).

4. PODZIEKOWANIA DLA RODZICÓW, GOŚCI
Zastan wcie się w kt rym momencie chcecie podziękowa Waszym rodzicom
– czy w czasie wesela czy może po błogosławie stwie?
I co chcecie im podarowa .

5. PRZEGADAJCIE TEMAT OSTATNIEJ NOCY PRZED ŚLUBEM
Gdzie będziecie spa , gdzie się przygotowywa ?
Nasza rada: znajd cie czas żeby napisa do siebie listy, kt re podarujecie sobie
dzie przed lubem i przeczytacie w dniu lubu rano :).
Koniecznie zaplanujcie FIRST LOOK – to są wyjątkowe momenty w dniu lubu,
kt re pozwalają Wam oderwa się na chwilę od całej zabieganej atmosfery ;)

6. PRÓBA - MAKIJAŻ I FRYZURA
Wasze wizje co do wyglądu i przebiegu lubu i wesela klarują się coraz bardziej.
To najwyższy czas, aby Panna Młoda zrobiła pr bę uczesania lubnego i makijażu.
Ważne - aby zrobi je jednego dnia.

7. PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI ŚLUBNEJ
Om wcie przebieg uroczysto ci w ko ciele. Dobierzcie muzykę, dekoracje,
wybierzcie czytania, możecie sami napisa modlitwę wiernych.
Zaplanujcie kto z Waszych bliskich będzie czytał czytania i modlitwę wiernych
- nie b jcie się ich zaangażowa . To Wasz wielki dzie i cudownie jest mie poczucie
że bliskie nam osoby tworzą go z nami.
Dodatkowo zastan wcie się nad m wieniem sł w przysięgi z głowy
– to jest tylko kilka zda , ale ich wypowiedzenie (a nie powt rzenie)
nadaje jej dużo więcej powagi i tego „czego ”.
PORADA: Sprawd cie czy przed ko ciołem można sypa ryżem, lub płatkami.
Przy tej okazji przypominamy że u nas w ogrodzie prosimy o nie korzystanie
z confetti jako że sztuczne płatki roznoszą się po całym ogrodzie.

8. WYBÓR REPERTUARU MUZYCZNEGO
Ustalcie repertuar dla zespołu/DJ. Zazwyczaj lepiej ustali charakter muzyki,
przygotowa listę utwor w, kt re na pewno chcecie usłysze oraz takich,
kt re są zakazane. Resztę pozostawcie wybranym przez Was specjalistom
- na pewno dobrze dopasują muzykę do atmosfery wesela.
Koniecznie poruszcie z nimi temat gło no ci muzyki po 22.00.

9. WYBÓR MENU
Czas na degustację menu. Wybierzcie i potwierd cie ostateczne menu.
Polecamy bardzo opcję serwowanego do stoł w obiadu i reszty wesela
w formie bufetu i grilla

10. USTALENIE SZCZEGÓŁÓW PRZYJĘCIA WESELNEGO Z CATERINGIEM
Koniecznie ustalcie wszystkie szczeg ły przyjęcia weselnego - spos b serwowania
potraw, wyb r alkoholi, spos b nakrycia stoł w,dekoracje stoł w i bufet w.

11. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Wizyta u kosmetyczki, rutynowa kontrola u dentysty - nic tak nie zepsuje
wesela i nocy po lubnej, jak b l zęba.

12. POTWIERDZENIE PRZEBIEGU WESELA
Ustalcie z wodzirejem zespołu, lub DJ-em - przebieg wesela.

...NA MIESIĄC PRZED ŚLUBEM
1. PREZENTOWA LOGISTYKA
Ustalcie osoby, kt re pomogą w przyjmowaniu prezent w
i zajmą się ich przechowywaniem. Zdecydujcie, kto będzie zbierał koperty i gdzie
zostaną potem zdeponowane. Na koperty przygotujcie ładne pudełko.
W ogrodzie nie ma sejfu więc zazwyczaj prezenty są przewożone w bezpieczne
miejsce lub zamykane w samochodzie kt ry jest zaparkowany w okolicy namiotu.

2. WYTYCZNE DLA FOTOGRAFA I KAMERZYSTY
Przygotujcie listę zdję , jakie chcecie, aby zrobił Wam fotograf.
Mini scenariusz dla video-kamerzysty też będzie mile widziany.

3. RSVP
Sprawd cie, kto przesłał potwierdzenia przybycia na lub (tzw. RSVP)
i na tej podstawie ostatecznie zweryfikujcie listę go ci.

4. PLAN ROZSADZENIA GOŚCI
Zaplanujcie spos b rozsadzenia go ci przy stole. Jeżeli macie
jakie pytania chętnie Wam pomożemy.

5. SUKNIA - OSTATNIE POPRAWKI
Odbi r sukni. Cało ciowa przymiarka kreacji lubnej.
Sprawd cie, czy nie brak dodatk w.

...NA TRZY TYGODNIE PRZED ŚLUBEM
1. PAPETERIA - OSTATNIE ZAMÓWIENIE
Dysponujecie już ostateczną listą go ci i macie plan rozsadzenia go ci.
Zatem zam wcie teraz winietki i plan stoł w.

2. ALKOHOL
Jeżeli alkohol na przyjęcie zamawiacie i dostarczacie sami,
zr bcie listę, ustalcie ilo ci i zr bcie zakupy.
PORADA: Jeżeli planujecie tradycyjne wesele, to przy 100 os kupcie
w dka 0,7 l: 50 szt
wino białe 0,7 l: 28 szt
wino czerwone: 28 szt

3. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCÓW
Potwierd cie z każdym usługodawcą jego obowiązki w dniu lubu.
Przekażcie im numer telefonu do nas.

...NA KILKA DNI PRZED ŚLUBEM
1. SPOWIED
2. DOSTARCZENIE ALKOHOLU DO CATERINGU LUB DO NAS
3. PRZYGOTUJCIE DOKUMENTY, OBRĄCZKI
4. Manicure, pedicure (nie r b tego w dniu lubu)
5. WIZYTA W KO CIELE
z za wiadczeniem o spowiedzi zgło cie się do zakrystii.
Uregulujcie płatno ci. Ustalcie czytania.
6. NO STRESSS - Żadnego biegania z szałem w oczach.
Ten czas jest dla Was! :)

KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z OGRODEM
TOALETY: My zajmujemy się czysto cią w toaletach i zaopatrzeniem ich w papier,
ręczniki, mydło itp. Wy ze swojej strony możecie zaopatrzy się w koszyczki
ratunkowe jako że my ich nie organizujemy.
WEJ CIE PARY MŁODEJ na początku wesela (są dwie opcje):
Jeżeli macie samoch d, kt ry chcieliby cie wyeksponowa to możecie nim wjecha
na trawnik pod namiot i może tam zosta tak długo jak tylko chcecie.
Opcja druga. Parkujecie na parkingu gł wnym i przechodzicie cieżką w stronę
namiotu. W obu przypadkach dajcie go ciom czas żeby zebrali się w namiocie, tak
żeby cie weszli z wielkim WOW :).
SEJF: Nie mamy w ogrodzie sejfu, bąd miejsca gdzie możecie przechowa prezenty
czy koperty. Pary przeważnie organizują osobę, kt ra zawozi gdzie koperty i
prezenty lub wykorzystują samoch d, kt ry jest zaparkowany w okolicy namiotu, tak
aby był przez cały czas na oku (może to by ten sam samoch d kt rym przyjechali cie
lub inny) i robią z niego sejf na k łkach.
CUKIERNIA: jak będziecie umawia z cukiernią dostarczanie tortu i ciast ważne żeby
zgra godzinę przyjazdu z cateringiem, a konkretnie samochodem chłodnią. Jeżeli
cukiernia przyjedzie z ciastami i tortem za wcze nie, nie będzie możliwo ci
odpowiednio przechowa słodko ci.

KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z OGRODEM
TRANSPORT GO CI: zaplanujcie dobrze transport powrotny go ci. Nie ma nic
gorszego niż zła logistyka zako czenia wesela. o 5.00 każdy chce już po prostu
znale się w domu a nie czeka godzinę albo i dłużej aż zjawi się bus kt ry zabierze
ostatnich go ci. Dla przykładu jeżeli macie 100 go ci z czego 60 os b przyjeżdża na
wesele busami to na ich odw z zaplanujcie co najmniej jednego busa 20 osobowego
kt ry będzie kursował co godzinę od 23.00 i drugiego mniejszego na 9 os b.
Wy najlepiej znacie swoich go ci więc dostosujcie ilo ci do ich preferencji.
Dużo zależy od tego czy planujecie ich odwozi w jedno miejsce czy każdego do domu
(pamiętajcie że ta opcja jest dużo bardziej czasochłonna).
Ilo bus w czy samochod w uzależniona jest też od tego czy będą z nich korzysta
go cie starsi (kt rzy prawdopodobnie sukcesywnie od 23.00 zaczną opuszcza
wesele) czy gł wnie Wasi znajomi kt rzy prawdopodobnie w dużej liczcie będą się
bawi do ko ca. :). Przemy lcie ten temat dogłębnie.

SLUB HUMANISTYCZNY: jeżeli chcieli cie zorganizowa u nas lub cywilny w
plenerze ale niestety nie udało Wam się wstrzeli w termin w naszym Urzędzie to nic
się nie martwcie :). lub humanistyczny to zwykle ceremonia zorganizowana po
lubie cywilnym, teoretycznie tym "wła ciwym". Własne przysięgi, nawet bez mocy
prawnej mają swoją, wyjątkową MOC. I to, że wła ciwie nic nie trzeba, a można
wszystko, daje nieograniczoną ilo możliwo ci na to, jak więtowa miło . Jest
swoboda, są najbliżsi, jest wymarzone miejsce i r żowe wiaderko na łzy wzruszenia.

KWESTIE ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z OGRODEM
CONFETTI: Zwracamy się z uprzejmą pro bą o niekorzystanie z confetti w ogrodzie.
Niestety mieli my już kilkukrotnie sytuację kiedy tuby strzelały w g rę masą
sztucznych płatk w, sreberek czy innych podobnych i niesione wiatrem roznosiły się
po całym ogrodzie. Efekt może i ładny w momencie lotu ale za miecony ogr d już
niekoniecznie. Staramy się aby teren był w takiej samej kondycji dla wszystkich
naszych par i stąd nasza pro ba.
Wiemy r wnież że często to go cie przychodzą z tubami żeby zrobi niespodziankę
Parze Młodej. Prosimy o wyrozumiało i poinformowanie że impreza w plenerze
rządzi się swoimi prawami i że confetti wystrzelone w zamkniętej sali weselnej
nikomu nie przeszkadza ale to na otwartej przestrzeni już tak.
Jeżeli jednak pomimo wszystko zdarzy się tak, że tuby zostaną wystrzelone na
Waszym weselu niestety będziemy musieli niezwłocznie poodkurza płatki, żeby
ograniczy do minimum ich roznoszenie plus obciążymy Was opłatą 200 zł za
sprzątanie ogrodu.
Jeżeli bardzo ale to bardzo zależy Wam na confetti to możecie je wystrzeli wewnątrz
namiotu np. w czasie pierwszego ta ca. Jednak tak jak napisałam wyżej zaraz po
pierwszym secie tanecznym będziemy je odkurza żeby się nie rozniosły w ogr d.
Mamy nadzieję że nas rozumiecie.
Ba ki mydlane, prawdziwe płatki kwiat w na trawie, czy ryż w przyzwoitych
ilo ciach są jak najbardziej ok :)
POKAZ SZTUCZNYCH OGNI: Nie można r wnież organizowa w ogrodzie
pokaz w sztucznych ogni, czy puszcza lampion w. Gł wnie chodzi o
bezpiecze stwo - sąsiedztwo las w, kilku stadnin a także lotnisko, kt re znajduje się
nieopodal.
Natomiast polecamy serdecznie zimne ognie. Odpalamy je na trawniku przed
namiotem od pochodni i gasimy w coolerze z wodą przygotowanym przez nas.

PORADY
Jeżeli jest co co możecie zrobi wcze niej zr bcie to wcze niej :)
z całą pewno cią w ostatnim tygodniu przed weselem będziecie w niedoczasie.
Jeste my tu dla Was i chętnie pomożemy
– jeżeli macie jakie pytania czy co nie daje Wam spa po nocach piszcie
– może uda się co zaradzi .
Pamiętajcie że przed Wami najpiękniejszy dzie w życiu
– nie dajcie się zwariowa i nie pozw lcie żeby przygotowania przysłoniły Wam
gł wny pow d tego całego zamieszania :)
Czerpcie z tego dnia gar ciami. Bąd cie wierni sobie i swojej wizji wesela
Prawdopodobnie nie uda Wam się wszystkich zadowoli
i prawdopodobnie na wiele rzeczy nie będziecie mie wpływu,
zr bcie tak żeby cie to wy czuli się dobrze bo to przecież WASZ dzie
nie dajcie sobie wm wi że wesele jest dla GOSCI :) oooo nie.

Trzymamy kciuki

ps. koniecznie prze lijcie nam zdjęcia ze swojego lubu
i m wcie o nas same dobre rzeczy :)

CHECK LIST
WSTĘPNY BUDŻET I POMYSŁ
SZACUNKOWA LISTA GO CI
MIEJSCE NA WESELE
CATERING
MIEJSCE LUBU
PRZEBIEG LUBU
NAUKI PRZEDMAŁŻE SKIE
WIADKOWIE
FOTO
VIDEO
MUZYKA NA PRZYJĘCIE WESELNE (ZESP Ł, DJ)
MOTYW PRZEWODNI WESELA
SUKNIA LUBNA
BUTY PANNY MŁODEJ
DODATKI PANNY MŁODEJ
GARNITUR PANA MŁODEGO
DODATKI PANA MŁODEGO
BUTY PANA MŁODEGO
PODR Ż PO LUBNA
ZAPROSZENIA
WINIETKI
PLAN STOŁ W
ZAWIESZKI NA ALKOHOL
KWIATY/DEKORACJE
DEKORACJE WIATŁEM
FOTOBUDKA
BARMAN
ANIMATOR DLA DZIECI
CUKIERNIA/TORT
FRYZURA LUBNA
MAKIJAŻ LUBNY
MANICURE, PEDICURE
FORMALNO CI W KO CIELE/URZĘDZIE
OPRAWA MUZYCZNA LUBU
KURS TA CA, PIOSENKA NA PIERWSZY TANIEC
ROZDANIE ZAPROSZE
WIECZORY KAWALERSKI I PANIE SKI
STROJE DLA DRUHEN I WIADK W
LUBNY TRANSPORT
NOCLEGI DLA GO CI
OBRĄCZKI
PODZIEKOWANIA DLA RODZIC W,
PODZIĘKOWANIA DLA GO CI
FIRST LOOK
WYB R MENU
PREZENTOWA LOGISTYKA
PLAN ROZSADZENIA GO CI I WINIETKI
ALKOHOL
SPOWIED

komentarze

NASZE POLECENIA
ZAPROSZENIA: Ewa Jopek Like You Like, SheMakes,
CATERING : Jurek Catering, Wedding Catering & Events,
Modern Catering, LaStrada Catering, Taste Chef
CUKIERNIA : Tartalette, La Baguette, Bemycake, Na ciacho
DJ/WODZIREJ: BrosArt, Animator Imprez, M-group,
Magiczna Noc, DJ Mike, Manufaktura Imprez
ZESP Ł: Dece-Band, Alive
FOTO: Marta Sputo, Cztery Kadry, Atelie Kryjak, Zielona Kropka,
Happy Moment studio, AskHer, Rafał Bom
WIDEO: Wesela HD, PK wideoFilmowanie, weddingwolf.pl
BARMAN: Loft Bar, Krakoski Hultaj, Cocktail Truck, Musujący
Prosecco Van
WINA: Winnica Jura - ekologiczna winnica z Rybnej
PIWO: Pracownia Piwa z Modlniczki
Hurtownia alkoholi 608463055
FLORY CI: like you like, Magiczne kwiaty Iwona Fudala, Paper Flower
Art, Flowery Factory, Niezłe kwiatki, Umajona, Babie Lato
DEKORACJA WIATŁEM: Modern Light service, DJ Mike
FOTOBUDKA: Flasz gang fotobudka, One Van, Photomadness.pl
TRANSPORT GO CI: transport-oes.pl, Manifold Business Cab &
Transport
GRZYBKI GRZEWCZE: tel. 698101705
KRZESŁA NA LUB PLENEROWY: Jurek Catering, Kristom, JG Gastro
CH R DO KO CIOŁA: Basia Kucharska basiakuzniar@gmail.com
WIECZ R PANIE SKI/KAWALERSKI: Zacisze w Brzoskwini
LUB HUMANISTYCZNY: Magda Prosto do lubu, lub symboliczny
ANIMATOR DLA DZIECI: fun makers, wytw rnia przyję
SUSHI: www.kinsushi.pl

