Harmonogram przygotowań ślubnych:

9–12 MIESIĘCY PRZED WYZNACZONYM DNIEM ŚLUBU:

☐ Zorganizować spotkanie z rodzicami.
☐ Okre ślić budże t i podział wydatków.
☐ Prze dyskutować wie lkość, styl, lokalizację i zakre s ślubu.
☐ Wybrać planowaną datę i godzinę ślubu (rze czywista data będzie zależała od re zerwacji mie jsca).
☐ Założyć ze szyt do prze chowywania i porządkowania pomysłów, wizytówe k, rachunków, broszur itp.
☐ Odwie dzić i zare zerwować mie jsca ślubu i przyję cia we selnego.
☐ Spotkać się z duchownym.
☐ Rozpocząć układanie listy gości i oszacować ich liczbę . Rozważając realistycznie , kogo trzeba zaprosić, a
kogo byłoby miło zaprosić, wziąć pod uwagę budże t.

☐ Zacząć poszukiwania sukni ślubne j.

6–9 MIESIĘCY WCZEŚNIEJ:

☐ Wybrać ucze stników przyję cia we selnego.
☐ Przygotować listy pre ze ntów na ślub/wie czór kawale rski lub panie ński.
☐ Wynająć fotografa i ope ratora kamery.
☐ Opcjonalnie : Zarezerwować zaręczynową sesję fotograficzną, szczególnie jeśli w planach je st dołąc zenie
profe sjonalnego zdję cia zaręczynowego do zaproszeń ślubnych.

☐ Zare zerwować firmę cateringową .
☐ Wynająć firmę florystyczną.
☐ Uzgodnić, jaka muzyka bę dzie grana podczas ceremonii i przyję cia ,
(wśród tych zadań może znaleźć się zarezerwowanie ze społu lub solisty, wynaję cie DJ -a, wybranie utworów
muzycznych itd.). Pamię tajcie , że to Wasz dzie ń i to Wam prze de wszystkim Wam musi się podobać!

☐ Zare zerwować pokoje hotelowe dla gości przyje zdnych (zapytać o ceny grupowe ).
☐ Wysłać zaproszenia ślubne (w miarę możliwości dołączyć informacje o zakwaterowaniu i mapy).
☐ Poszukać obrączek ślubnych.

☐ Wybrać i zamówić suknię ślubną, zostawiając
dostate cznie dużo czasu na jej dostarczenie i
poprawki.

☐ Zaplanować spotkania w sprawie proje ktu
tortu we se lne go i je go de gustacje.

☐ Rozpocząć planowanie podróży poślubnej.

☐ Opcjonalnie : Kupić sukie nki dla druhe n.

4–6 MIESIĘCY WCZEŚNIEJ:

☐ Zamknąć listę gości.
☐ Zamówić zaproszenia (25 dodatkowych) i inne
druki ślubne (tj. kartki z mie jscem przy stole i
podzię kowania, pre ze nciki).

☐ Zaplanować zabiegi kosmetyczno-fryzjerskie w
dniu ślubu; zapytać stylistę, ile czasu prze d

☐ Dopiąć wszystkie plany podróży poślubne j. W
przypadku wyjazdu za granicę zatroszczyć się
o wizy, paszporty i szcze pienia.

☐ Wynająć transport do ślubu (powóz, limuzyna
itp.).

☐ Opcjonalnie : Zaplanować próbę ge neralną.

ślube m re zerwuje terminy i czy zgadza się
pracować w mie jscu ślubu.

2-4 MIESIĄCE WCZEŚNIEJ:

☐ Uzyskać ze zwole nie na zawarcie małżeństwa.
Dostarczyć wszystkie potrzebne dokume nty.

☐ Zamówić ubiór dla pana młode go i opcjonalnie:
je go drużbów.

☐ Spotkać się z organizatorem cateringu w ce lu
ustale nia menu, wyboru win itd.

☐ Zamówić tort we se lny.

☐ Zamówić obrączki ślubne .
☐ Zatwie rdzić muzykę na ce re monię ślubną i
przyję cie we selne.

☐ Zare zerwować pokój hote lowy na noc
poślubną.

☐ Je śli w planach je st napisanie własne j przysię gi
małże ńskie j, zacząć je j pisanie już te raz.

4–8 TYGODNI WCZEŚNIEJ:

☐ Wysłać zaproszenia na ślub 8 tygodni prze d
datą ślubu.

☐ Potwie rdzić wszystkie plany związane z
transportem.

☐ Prze prowadzić próbę uczesania i makijaż
(łącznie z we lone m, je śli to konie czne ).

2–4 TYGODNIE WCZEŚNIEJ:

☐ Opracować rozmieszczenie gości przy stole
podczas przyję cia we selnego.

☐ Zakończyć ustalenia dotyczące druhe n,
drużbów i gości przyje zdnych.

☐ Potwie rdzić szcze góły z fotografem, florystą i
innymi dostawcami.

☐ Prze prowadzić ostatnią przymiarkę sukni
ślubne j panny młode j i e w. sukie ne k druhe n.

☐ Ułożyć listę wszystkich dostawców i firm
zaangażowanych w przygotowanie ślubu
raze m z informacjami kontaktowymi. Nosić tę
listę wszę dzie ze sobą (na wsze lki wypade k!).

☐ Je śli planuje cie próbę: Poinformować
ucze stników próby ge ne ralnej o je j szczegółach.

☐ Obe jrzeć mie jsce, w którym panna młoda, pan
młody, druhny i drużbowie bę dą prze bierać się
na uroczystość.

☐ Napisać toast na próbę ge neralną.
☐ Kupić upominki dla druhe n i drużbów.

1 TYDZIEŃ WCZEŚNIEJ:

☐ Włożyć wsze lkie opłaty wymagane w dniu
ślubu do kope rt, aby ułatwić płace nie .

☐ Podać organizatorowi cateringu ostateczną

☐ Wyznaczyć osobę do roli „organizatora”, który
zajmie się wsze lkimi proble mami wynikłymi w
ostatnie j chwili.

☐ Dopiąć ostatnie szczegóły dotyczące przyjęcia

liczbę osób.

☐ Wyznaczyć zaufaną osobę, która dostarczy
ważne prze dmioty (nóż do tortu, kie liszki itp.)
na przyję cie .

we se lne go.

☐ Poddać się ostatnim zabie gom kosmetycznym
(manicure , kosmetyka twarzy, masaż, de pilacja,
mode lowanie brwi, opalanie itp.)

DZIEŃ PRZED ŚLUBEM:

☐ (Je śli je steś prze sądna:) Zgromadzić
nastę pujące prze dmioty:

☐ Potwie rdzić ustale nia dotyczące podróży
poślubne j.

☐ Coś starego

☐ Spakować się w podróż poślubną .

Symbolizuje ciągłość stosunków rodzinnych i
dziedzictwo

☐ Spę dzić miły dzie ń z rodziną i przyjaciółmi.
☐ Wziąć udział w próbie ge ne ralnej; wrę czyć

☐ Coś nowe go
Symbolizuje optymizm i nadzieję na nowe życie

upominki druhnom i drużbom.

☐ Prze kazać świadkowi obrączki i opłatę dla

☐ Coś pożyczonego
Przedmiot od przyjaciela żyjącego w
szczęśliwym związku małżeńskim lub od
członka rodziny

duchowne go.

☐ Wyspać się !

☐ Coś nie bie skie go
Symbolizuje miłość i wierność

DZIEŃ ŚLUBU:

☐ Zre laksować się , najeść i zachować spokój.
☐ Zaplanować co najmniej dwie godziny na ubranie się .
☐ Zabrać nie zbędnik i potrze bne dokume nty!
☐ CIESZYĆ SIĘ TYM WYJĄTKOWYM WYDARZENIEM!

Życzymy samych szczęśliwych dni!
Redakcja przystanekslub.pl

