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Dla tych, którzy chcą, żeby czas planowania ślubu i wesela
był pełen tylko przyjemnych chwil przedstawiamy harmonogram ślubny.
Dzięki niemu łatwo skoordynujecie cały proces przygotowań
niczym najlepszy wedding planner.
Pamiętajcie, że wszystkie widełki czasowe mogą nieco się różnić w zależności
od regionu oraz sezonu, w którym planujecie swój wielki dzień.

18 MIESIĘCY PRZED ŚLUBEM
Zaplanowanie wstępnej daty ślubu z partnerem (widełki czasowe)
Określenie budżetu ślubnego i podziału kosztów
Stworzenie budżetu ślubnego to jedno z ważniejszych zadań, które pozwoli Wam na stałą
kontrolę wydatków. Dzięki temu w porę będziecie się mogli zorientować czy stać Was na
niektóre elementy albo atrakcje.
Określenie (mniej więcej) liczby gości weselnych
Wybór motywu przewodniego
Poszukajcie inspiracji! Przydadzą się później w rozmowach z usługodawcami.
Gdzie ich szukać? Pinterest, Instagram, fora ślubne, blogi, magazyny tematyczne.

12 - 10 MIESIĘCY PRZED ŚLUBEM
Rezerwacja sali weselnej
Dostępność sal weselnych bardzo często uzależniona jest od sezonu oraz regionu,
w którym planujecie brać ślub. Dlatego ten punkt najlepiej jest realizować najszybciej jak
to tylko możliwe.
Rezerwacja usługodawców
fotograf
kamerzysta
zespół / dj/ oprawa muzyczna ceremonii
firma florystyczna/ dekoracyjna
Wybór atrakcji weselnych (np. fotobudka, słodki stół)
Rezerwacja daty i godziny ślubu w kościele / USC
Wybór świadków

8 - 6 MIESIĘCY PRZED ŚLUBEM
Wybór sukni ślubnej i butów dla Panny Młodej
Pamiętajcie, suknię najlepiej mierzyć do butów, które faktycznie będziecie mieć
podczas ślubu i wesela.
Wybór garnituru i butów dla Pana Młodego
Wybór i kupno zaproszeń dla gości
Ustalenie ostatecznej listy gości i przekazanie jej firmie projektującej zaproszenia
Pamiętajcie o odmianie nazwisk. Osoba, która będzie wprowadzała dane gości na
zaproszenia może nie wiedzieć jak je odmienić. Poza tym taka usługa zazwyczaj nie leży
w obszarze obowiązków firmy.
Zamówienie tortu weselnego, ciast, słodkości
Niektóre topowe firmy cukiernicze mają zarezerwowane terminy na minimum pół roku
wcześniej. Dlatego najlepiej zgłosić się do nich wcześniej w celu chociażby sprawdzenia
dostępności terminów.
Zapisanie się na nauki przedmałżeńskie (w przypadku ślubu kościelnego)
Zamówienie dekoracji na salę weselną / do kościoła
(świeczniki, obrusy, pokrowce na krzesła itp.)
Zaplanowanie urlopu w pracy na czas przygotowań i samego ślubu

5 - 4 MIESIĘCY PRZED ŚLUBEM
Kupno obrączek
Odbiór zaproszeń ślubnych
Zebranie danych adresowych gości
Rezerwacja terminu u fryzjerki i makijażystki
Organizacja noclegu dla gości
Wynajem samochód do ślubu
Wynajem transportu dla gości (jeśli potrzebny)
Zaplanowanie podróży poślubnej (opcjonalnie)

3 - 2 MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM
Zaproszenie gości weselnych
Dopełnienie formalności w USC / kościele
Umówienie się na próbny makijaż i fryzurę

Zakup dodatków dla Panny Młodej (welon, biżuteria, narzutka itp.)
Wybór piosenki na pierwszy taniec
Zakup butów oraz dodatków dla Pana Młodego
Zapisanie się na lekcje pierwszego tańca (opcjonalnie)
Kupno alkoholu / napoi

4 - 8 TYGODNI PRZED ŚLUBEM
Zaplanowanie i zakup prezentów dla gości (opcjonalnie)
Napisanie przysiąg małżeńskich
Jeśli będziecie mieć możliwość własnych przysiąg zacznijcie je pisać już teraz.
Umówienie się na ostatnie poprawki krawieckie
Zakup wszystkich potrzebnych materiałów
(zimne ognie, skrzynia na koperty, świece itp.)
Zatwierdzenie muzyki jaka będzie podczas wesela
...oraz tej która jest kategorycznie zakazana

6 - 2 TYGODNI PRZED ŚLUBEM
Rozmieszczenie gości weselnych przy stołach
Zamówienie dodatków papeteryjnych
winietki
plan stołów
menu
zawieszki na alkohol
................................................................
................................................................
Ustalenie z firmą florystyczną ostatecznego wyglądu sali weselnej / kościoła
Potwierdzenie wszystkich planów związanych z transportem
Przekażcie firmie transportowej dokładne godziny rozpoczęcia
i zakończenia ich pracy.
Zaplanowanie miejsca, gdzie Para Młoda będzie się przygotowywać do uroczystości
Zaplanowanie próby generalnej (opcjonalnie) i poinformowanie o niej osoby zaangażowane
Kupno prezentów dla rodziców

1 TYDZIEŃ PRZED ŚLUBEM
Ustalenie scenariusza ceremonii i przyjęcia
Ustalenie szczegółów z podwykonawcami:
fotograf
kamerzysta
sala
Spotkajcie się z menagerem obiektu w celu podania ostatecznej liczby gości, ustalenia
menu, przebiegu przyjęcia.
Ustalenie przebiegu ceremonii z księdzem / urzędnikiem
Przekazanie świadkom ich zadań
Podpisanie kopert i włożenie w nie opłat, które są wymagane w dniu ślubu
Wcześniejsze przygotowanie opłat dla niektórych podwykonawców w znaczący sposób
ułatwi Wam rozliczanie się.
Poddanie się zabiegom upiększającym (manicure, pedicure, spa, solarium itp.)

1 DZIEŃ PRZED ŚLUBEM
Przewiezienie do obiektu weselnego wszystkich rzeczy, jakie powinny się tam znaleźć (alkohol, napoje, prezenty dla gości, prezenty dla rodziców, dekoracje itp.)
Próba pierwszego tańca na sali weselnej (opcjonalnie)
Zrelaksowanie się
Wyspanie się

W DNIU ŚLUBU
Zjedzenie śniadania
Zaplanowanie minimum 1,5 godziny na ubranie się
Realizowanie wcześniej ustalonego scenariusza
Spędzenie cudownego czasu w gronie najbliższych
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Jeśli spodobała Ci się co nasza checklista ślubna,
napisz do nas! Będzie nam niezmiernie miło
jeśli podzielisz się swoją opinią.

