KARTA WESELA
Ślub i wesele to wyjątkowy dzień w życiu. Wszyscy narzeczeni pragną, aby wszystko było zapięte na ostatni
guzik.
Często też zapominają, że zapraszają gości na wesele, aby ci bawili się do białego rana. Często też starają się
narzucić ekipie prowadzącej swoje pomysły, będąc przekonanym, że gościom się to spodoba.
Zatem, czego unikać, aby nie popsuć tego dnia?
Prezentujemy kilka złotych zasad na naprawdę udane wesele (z bogatego doświadczenia:)

Zasada nr 1:
Toasty - toasty są po to, aby je wznosić. Przecież każdy chce zaśpiewać "Sto Lat!" Parze Młodej. Toasty mogą być krótkie
i długie, zawsze dopasowane do chwili. Jeżeli ekipa prowadząca ma zakaz wznoszenia toastów, to goście i tak zaczną
śpiewać sami. Oczywiście nie może być przesytu, bo w końcu będzie nudno. Toast przy obiadokolacji, w trakcie przerwy
tanecznej, toast za zdrowie rodziców i w trakcie oczepin.
Jeżeli wesele jest bezalkoholowe, to można zaśpiewać "...a kto z nami nie ZAŚPIEWA, niech pod stołem zaśnie".

Zasada nr 2:
Pierwszy Taniec.
Najbardziej stresującym momentem przyjęcia weselnego dla Pary Młodej jest pierwszy taniec. Przecież od tego punktu
programu rozpoczyna się szaleństwo na parkiecie. Nie warto się stresować. Taniec powinien trwać nie dłużej jak 3
minuty. Goście podziwiają Nowożeńców tylko na początku, później rozglądają się po sali. Jeżeli szykujecie specjalny
pokaz taneczny, to warto to przemyśleć, a przede wszystkim ćwiczyć. Bardzo źle wyglądają występy szykowane "na
szybko". Spontaniczność, to przepis na sukces. Najprostszym sposobem jest zatańczyć "z nóżki na nóżkę", wybierając
przy tym swoją ulubioną piosenkę. Stres jest zupełnie niepotrzebny, ponieważ dla gości jest to kolej rzeczy na każdym
weselu.

Zasada nr 3:
Jeżeli bawi się Para Młoda, bawią się też goście! Należy dawać przykład. Nie uciekać!

Zasada nr 4
Muzyka!
NIE WOLNO przyszłym nowożeńcom robić z wesela "prywatnego folwarku muzycznego".
NIE WOLNO narzucać swojego gustu muzycznego rodzicom, dziadkom, wujkom i rówieśnikom!
To DJ ma głowę pełną pomysłów, i to ON dostosowuje muzykę dla gości, aby ogół był w większości na parkiecie.
Przecież narzeczeni organizują wesele i zapraszają gości po to, aby Ci świętowali z okazji Ich ślubu, a nie siedząc przy
stole słuchali ich ulubionej muzyki.

Zespoły i kapele mają łatwiej. Nie zagrają nic innego spoza swojego repertuaru.
DJ jest elastyczny i reaguje na sytuację w dowolnym momencie.
Jest to bardzo ważna zasada, którą prezentujemy z doświadczenia. Wszyscy chcemy, aby wesele było najlepsze z
najlepszych!
Polecamy zrobić listę z 20 ulubionymi utworami, które zostaną zagrane w międzyczasie. Najlepiej przekazać na nośniku
danych typu pendrive. Pliki mp3.

Zasada nr 5:
Zabawy i konkursy.
Zabawy konkursowe powinny być dopasowane w taki sposób, aby osoby biorące w nich udział czuły się komfortowo i
bez skrępowania.
Żadnego macania, całowania się osób sobie nieznanych, czy przekładania jajka pomiędzy nogawkami.
Jakie konkursy wybrać? Prowadzący są z Wami oraz Waszymi gośćmi od początku wesela. Odczytują zachowania i klimat
do którego mogą się dopasować. Warto zostawić tę kwestię prowadzącym. Na pewno będzie miło i zabawnie. Nie warto
upierać się przy swoich, wyszukanych w internecie zabaw, bo albo zabawa się spodoba, albo kogoś obrazi. Zresztą, czy
Para Młoda nie czeka na jakiś zabawny element zaskoczenia na własnym przyjęciu weselnym?

Zasada nr 6:
Atrakcje.
Jeżeli przyszli nowożeńcy planują specjalne atrakcje na ten wieczór, wliczając podziękowania dla rodziców, tort weselny,
lampiony z życzeniami, pokazy barmańskie itp., to należy planować je z godzinnymi odstępami. Wszystko co zostanie
zaplanowane i zrealizowane trwa w czasie. Im więcej atrakcji, tym mniej muzyki do tańczenia. Minimum godzinne
odstępny sprawiają, że wesele jest dynamiczne i nie wkrada się nuda. Czas wesela jest bardzo cenny i ucieka bardzo
szybko.

Zasada nr 7:
Rozmieszczenie gości przy miejscach siedzących.
Wiedząc w którym miejscu będzie rozstawiona ekipa prowadząca, należy rozmieścić gości w taki sposób, aby osoby
starsze siedziały jak najdalej od kolumn głośnikowych.

Aby wesele było dynamiczne i nie wkradała się nuda, proponujemy planować swoje atrakcje (tort weselny, podziękowania dla
rodziców, płonący udziec, projekcje ze zdjęciami etc.)
z MINIMUM godzinnymi odstępami.
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Termin wesela:
Imiona przyszłej Pary Młodej:
Godzina ślubu:
Miejscowość w której zostanie zawarty związek małżeński:
Adres uroczystości weselnej:
Orientacyjna godzina przybycia na salę weselną:
Życzenia po ceremonii ślubnej:
a) Przy kościele lub Urzędzie Stanu Cywilnego (najczęściej)
b) Po przywitaniu chlebem i solą
c) Po przywitaniu szampanem na sali
Czy Państwo Młodzi chcą przywitać gości osobiście? Po wejściu na salę lub bo zajęciu miejsc siedzących przez gości.
Czy wesele będzie alkoholowe? Ad. Ważne, aby do obiadu była podana już wódka weselna.
Czy na stołach będą winietki z imieniem i nazwiskiem gości?
Czy będzie Księga Gości?
Piosenka na pierwszy taniec:
Tytuł:
Wykonawca:
Piosenkę na pierwszy taniec proszę przesłać na adres email osoby prowadzącej.
Czy piosenka na pierwszy taniec ma być odtworzona w całości?
a) Tak
b) Nie – proszę podać czas wyciszenia, ewentualnie moment dołączenia gości do tańca.
Godzina podania tortu weselnego:
Ad. Można połączyć z podziękowaniem dla rodziców. Patrz punkt 16.
Czy do północy, przewidziane są inne atrakcje dla gości tj. fotobudka, lampiony, pokazy barmańskie, prezenty dla gości,
pieczony dzik itp. (proszę nie uwzględniać konkursów prowadzonych przez wodzireja)?
a) Tak – jakie i o której godzinie?
b) Nie
Godziny podania ciepłych posiłków (główne dania podane do stołu):
Czy Para Młoda planuje zdjęcie grupowe w trakcie przyjęcia weselnego? Najczęściej po pierwszym secie tanecznym.
Czy Para Młoda planuje podziękowania dla rodziców?
a) Tak (proszę podać godzinę)
b) Nie
Ad. Są dwa rodzaje podziękowań. Uroczyste i skromne.
Uroczyste to zaproszenie Młodej Pary, rodziców, krótka przemowa Nowożeńców, wręczenie upominków, sto lat i taniec z
rodzicami.
Skromne to zaproszene Młodej Pary, rodziców, przemowa lub bez, wręczenie upominków, sto lat i wjazd tortu weselnego
Czy Państwo Młodzi planują oczepiny?
Czy po oczepinach ma być zorganizowany konkurs „Zbieranie na fundusz rozwoju rodziny?” (Tradycyjny taniec odbijamy,
dzięki któremu każdy z gości może zatańczyć z Panną Młodą lub Panem Młodym. Warunkiem jest wrzucenie do welonu lub
innego rekwizytu kilku drobnych złotych. Gra jest na czas. Kto jako ostatni zostanie z Młodym lub Młodą, dostają wódkę
weselną. Goście są zazwyczaj przygotowani do tej zabawy).
a) Tak
b) Nie
Czy dla gości biorących udział w konkursach będą przewidziane upominki?
a) Tak – jakie?
b) Tradycyjnie wódka weselna
Wraz z wódką weselną, można wręczyć zabawne upominki dla gości. Np.:
a) polonez caro - wódka Polonaise + papierosy Caro
b) rejs Batorym - wódka Batory
c) deskorolka - deska do krojenia + rolka ręczników papierowych
d) ekspres do kawy - super expres + paczka kawy
e) nagroda niespodzianka - jajko niespodzianka

f) taśma z wesela - rolka papieru toaletowego
g) kolacja dla dwojga w chińskiej restauracji - woreczek ryżu + świeczka
h) + pałeczki
i) wycieczka do Finlandii - wódka Finlandia
j) wycieczka do kurortu nadmorskiego - 2 bilety SKM do Sopotu
k) niezbędnik energetyczny - zapałka + świeca + prezerwatywa
l) piękna zastawa stołowa - talerzyk i sztućce jednorazowe
m) dżem ze świnki – słoik smalcu
Nagrody przygotowuje Młoda Para.
22. Lista 20 ulubionych piosenek (nie trzeba wypełniać):

23. Zaangażowanie Pary Młodej w zabawy i konkursy
a) Bierny – przyglądanie się
b) Czynny – uczestniczą w zabawach
24. Czy dla obsługi muzycznej przewidziany jest nocleg? Zaznaczyć tylko w przypadku ustaleń przed podpisaniem umowy.
a) Tak
b) Nie
25. Czy będzie potrzebny projektor?
26. Na którą godzinę planowane są poprawiny?
27. Czy sala taneczna i restauracyjna są rozdzielone?
28. Czy będzie autobus odwożący gości do domów? W jakich godzinach?

Powyższe pytania dokładnie precyzują przebieg przyjęcia weselnego. Dzięki dokładnym odpowiedziom, nic nie będzie w stanie
zaskoczyć nas oraz Państwa.
Prosimy o wypełnienie poniższych danych.
PLANOWANA, ORIENTACYJNA LICZBA GOŚCI .
..................................
CZY WESELE BĘDZIE FILMOWANE? .................................

