
KARTA WESELA

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.

1. Termin wesela:

2. Imiona przyszłej Młodej Pary:

3. Godzina ślubu:

4. Miejscowość w której zostanie zawarty związek małżeński:

5. Adres uroczystości weselnej:

6. Orientacyjna godzina przybycia na salę weselną:

7. Życzenia po ceremonii ślubnej:

a) Przy kościele lub Urzędzie Stanu Cywilnego (najczęściej)

b) Po przywitaniu chlebem i solą

c) Po  przywitaniu  szampanem na  sali  (zalecane,  jeżeli  życzenia  nie  zostały
złożone przy kościele lub USC)

8. Czy Państwo Młodzi chcą przywitać gości osobiście? Po wejściu na salę lub bo
zajęciu miejsc siedzących przez gości.

9. Czy  wesele  będzie  alkoholowe? Ad.  Ważne,  aby do obiadu była  podana już
wódka weselna.

10. Czy na stołach będą winietki z imieniem i nazwiskiem gości?

11. Czy będzie Księga Gości?

12. Piosenka na pierwszy taniec: 

Tytuł:

Wykonawca:

Piosenkę na pierwszy taniec proszę przesłać na adres email osoby prowadzącej.

13. Czy piosenka na pierwszy taniec ma być odtworzona w całości?

a) Tak

b) Nie – proszę podać czas wyciszenia, ewentualnie moment dołączenia gości
do tańca.

14. Godzina podania tortu: Ad.  Można  połączyć  z  podziękowaniem  dla
rodziców. Patrz punkt 18.

15. 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



16. Godziny podania ciepłych posiłków (główne dania podane do stołu): 

17. Czy  Para  Młoda  planuje  zdjęcie  grupowe  w  trakcie  przyjęcia  weselnego?
Najczęściej po pierwszym secie tanecznym.

18. 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 zaproszenie Młodej Pary, rodziców, przemowa lub bez, wręczenie
upominków, sto lat i wjazd tortu.

19. Czy Państwo Młodzi planują oczepiny?

20. 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

21. Lista 20 ulubionych piosenek (nie trzeba wypełniać):

22. Czy  dla  obsługi  muzycznej  przewidziany  jest  nocleg?  Zaznaczyć  tylko  w
przypadku ustaleń przed podpisaniem umowy.

a) Tak

b) Nie

23. Czy będzie potrzebny projektor?

24. Na którą godzinę planowane są poprawiny?

25. Czy sala  taneczna i restauracyjna są rozdzielone?

26. Czy będzie autobus odwożący gości do domów? W jakich godzinach?

27. Planowana orientacyjna liczba gości:

28. Czy wesele będzie filmowane?

29. Inne istotne informacje:

Powyższe  pytania  dokładnie  precyzują  przebieg  przyjęcia  weselnego.  Dzięki
dokładnym odpowiedziom, nic nie będzie w stanie zaskoczyć nas oraz Państwa.


