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Terminarz
15 kroków przygotowania do ślubu
Te niezapomniane chwile w życiu osób, które postanowiły
przeżyć ze sobą całe życie, warto jest je dobrze zaplanować,
przygotować aby wszystko przebiegło tak jak to sobie
wymarzyliśmy.

Przygotowaliśmy dla Państwa terminarz który pomoże krok po
kroku w przygotowaniu uroczystości ślubnej.

SPOTKANIE NARZECZONYCH I RODZICÓW ORAZ ZAPLANOWANIE
BUDŻETU WESELNEGO - jest to pierwsza okazja do rozmowy przy
organizacji wesela, ustalenia oczekiwań obu rodzin związanych z
przyjęciem. Już na samym początku warto jest założyć budżet oraz
możliwości finansowe na organizację wesela i warto określić ilu gości
zostanie zaproszonych.

REZERWACJA TERMINU ŚLUBU ORAZ SALI WESELNEJ
Wybierzcie datę ślubu, która będzie odpowiadać wam i osobom najbliższym,
zarezerwujcie termin w kościele bądź w urzędzie stanu cywilnego. Wybierzcie
dom weselny wybór właściwego domu weselnego jest niezwykle ważny
trzeba wziąć pod uwagę wiele składających się na to elementów, nowości,
udogodnień. Pomyślcie o rezerwacji zespołu muzycznego, oprawy
kamerzysty i fotografa jest to również ważny element przyjęcia weselnego.

FORMALNOŚCI
Jest to moment aby odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego w celu dowiedzenia się jakie formalności trzeba spełnić aby
zawrzeć związek małżeński czy to cywilny czy konkordatowy oraz jakie są potrzebne w tym celu dokumenty
Dowiedzcie się w swojej parafii w jakich terminach są organizowane nauki przedmałżeńskie.

WYBÓR STROJÓW ŚLUBNYCH
Ważne aby stroje pasowały do waszych charakterów, powinniście czuć się elegancko, wyjątkowo a jednocześnie
wygodnie

WYBÓR OBRĄCZEK ŚLUBNYCH
To kolejny ważny krok przygotowań. Pamiętajcie że obrączki będą wam towarzyszyły na zawsze i będą symbolem
waszego małżeństwa.

ZAPROSZENIA I USTALENIE LISTY GOŚCI
Czas na zaproszenie gości. Możecie zdecydować się na różnorodność w doborze zaproszeń, które będziecie
uzupełniać w sposób taki aby sprawiało Wam to radość w przygotowaniu jedynego niezapomnianego dnia.

DEKORACJE
Zdecydujcie się wspólnie jak powinna według Was wyglądać dekoracja kościoła, Sali weselnej, samochodu ślubnego
oraz bukietu. Ważne w tym wyborze jest kolorystyka oraz gust.

USTALENIE LISTY GOŚCI I ROZPLANOWANIE MIEJSC SIEDZĄCYCH GOŚCI PRZY STOŁACH
Około 2 miesiące przed weselem goście powinni potwierdzić swoje przybycie. Pora na zaplanowanie uroczystości.

CZAS NA NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
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MIEJSCE NOCLEGOWE ORAZ TRANSPORT DLA GOŚCI - zaplanujcie
to i zastanówcie się gdzie wasi goście z daleka przenocują, bądź dotrą
do swych domów.

USTALENIE MENU
To już końcowy czas przygotowań, zdecydujcie czym ugościcie swoich gości, ustalcie kolejność dań, godziny ich
podania oraz wszelkie możliwości zawarte w ofercie weselnej.

WYBÓR TORTU WESELNEGO
Spotkajcie się z konsultantem ślubnym, który pomoże dobrać smak oraz wizerunek tortu.

ŚLUBNA WIĄZANKA
Powinna ona pasować do dekoracji oraz sukni Pani Młodej, która do kompletu powinna dobrać kwiat do butonierki
dla Pana Młodego.

WIECZÓR PANIEŃSKI ORAZ KAWALERSKI
Warto zorganizować w 7-14 dniu przed ślubem, ustalić lokal i zaprosić gości. UDANEJ ZABAWY.

DZIEŃ ŚLUBU
Nadszedł długo oczekiwany ten wymarzony dzień w punktach wypiszemy poszczególne kroki:
- ŚLUBNY MAKĲAŻ ORAZ FRYZURA DLA NIEJ NI DLA NIEGO
- UROCZYSTOŚĆ W KOŚCIELE BĄDŹ W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
- PRZYJĘCIE W DOMU WESELNYM I ZABAWA DO BIAŁEGO RANA

CIESZCIE SIĘ TYM DNIEM,
ZAPAMIĘTAJCIE KAŻDĄ Z CHWIL
ABYŚCIE ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE.
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