Imiona Pary: Kinga & Przemek

data ślubu: 21 czerwca 2019

godz1600
Rodzaj ślubu: konkordatowy

ilość gości: 80

Tel Pani Młoda:

tel Konsultant ślubny: Karolina

602 471 618
Tel Pan Młody:
ELEMENT: CO &
KTO

ZAKRES: ZADANIA

TERMIN

Kościół

kośćiół pw BŁ. Michała
Kozala

Zarezerwowane przez Parę





Adres: Rzeczna 4,
62-100 Wągrowiec
Telefon:
Telefon
bezpośrednio do
księdza: ….

https://kozalwagrowiec.pl/
msze nd & święta 0800,
0930,1100,1215
dni powszednie:1730 &
1830

Lokal

Dom weselny JANAS
Wągrowiec

Menu
Ustalenie Menu: co
wchodzi w skład, jakie
opcje dla jaroszy, ilość
posiłków, napoje, alkohol/
korkowe, ciasta.
Menu dla dzieci menu dla
obsługi – jak są wyliczane

wybór stołów: okrągłe,!

Wizyta w kościele i spotkanie
z Księdzem
Piątek 05go kwietnia
godz.1900 – Para MłodaPrzełożone na środę 10go –
Para Młoda
Karolina – ustalone z
Księdzem zdjęcia itd w
czwartek 11go kwietnia od
rana – przed spotkaniem na
Sali lub po.
Ksiądz nie zgadza się na
otwarty ogień i świeczki!
Zarezerwowane przez Parę
Spotkanie z Manager Sali Róza
……….
Piątek 05go kwietnia
godz1200 na sali
Przełożone na czwartek 11go
kwietnia godz 1100
BRAK Licencji z Zaiksu –
Karolina zamówić po
uzgodnieniu szczegółów z Parą
i Djem!

pokrowce, obrusy,
serwety, rodzaje
sztućców, szkła
aranżacjia sali, ilość
kelnerów.

Fotograf

Zespół/DJ

Kamerzysta

Róża ………..
Tel.
Justwedding stories
Natalia …..
Tel:
DJ ZWOLAN
Tel:
Robert

Zarezerwowane przez Parę

Zarezerwowane przez Parę

ok

Tel:
Suknia PM &
GarniturPM
Obrączki

Zaproszenia i inne
materiały
drukowane:
winietki, karty
menu, księga gości,
tablica

Suknia – jest OK
Obrączki są! Musimy tylko
jeszcze zdecydować o
grawerze i zanieść do
jubilera, żeby nam to
zrobił.
Wybór opcji – zamówienie
wzorów & decyzja.
40 x zaproszenie
20 x zawiadomienie

Decyzja w piątek 05go
kwietnia – Karolina
zamówienie zaproszeń w
weekend, po akceptacji Pary.
Zamówienie zrealizowane
07go maja 2019

Winietki – w zależnośći od
ilości stołów x ?
Karty menu?
Księga gośći?
Tablica z układem stołów?
Nauki
przedmałżeńskie

Garnitur – wybór , przymiarka i
decyzja

Na już!

Winietki, numery stołów itd po
ustaleniu szczegółów z salą
weselna.

Rezerwacja najbliższego
wolnego terminu

Terminy na 2019:
12-14 KWIETNIA 2019
17-19 MAJA 2019
Plan:
Piątek o 1700 przyjazd
Niedzielea ok 1400 zakończenie
Makijaż i fryzura

Makijaż jest – OK
Fryzura – brak

Oprawa muzyczna
ślubu

Szukamy oferty
Grupa muzyków z Dębca –
sprawdzić opcje!
Brakuje nam również
organisty – możliwe, że w
ten weekend ogarniemy
(23/03)
Organista z parafii Kozal p
Piotr tel …….. umówione
zlecenie na dzień ślubu –
26 kwietnia 2019

Parafia Konarzewo
Zarezerwowane przez Parę
Do rezerwacji - OK
Karolina sprawdzić w nd 24 go
marca
Spotkanie z P Kasia……. w nd
24go godz.1700 OK

Spotkanie z p. Kasią ……. w nd
07go kwietnia godz.2000
Ul ………..., po mszy wieczornej
OK
Kasia …... grupa muzyczna
…….

Tomasz ……... chór
parafialny
Florystka

Florystyka ślubna:
Bukiet PM
Wianek PM
butonierka x4 (PM, Tata,
świadkowie)

dekoracja kościoła –
korzystamy z dekoracji w
kościele po Bożym Ciele!
dekoracja Sali: stół PM,
stoły gości, krzesła – do
wykonania samodzielnie
przez PM

Po przesłaniu ofert – deczyja i
akceptacja Pary
Karolina 05go kwietnia
Piątek– po sprawdzeniu
obiektu weselnego, kościoła –
przekazanie info i wytycznych
Florystce do wyceny
Przełożone na czwartek 11go
kwietnia
Inna studio Poznań – oferta
przesłana, czekamy na
pozostałe
OCZEKUJĄCE odpowiedzi z
Kwiaciarni: 24 kwietnia 2019
1 Amarilis Wągrowiec

2 Kwiaciarnia Flowers for you
Wągrowiec
3 Babie lato Wągrowiec
odrzucona przez PM 03 maja
2019-05-10
KWIATOWNIA LUBOŃ
Na ten moment chcą zamówić:
bukiet
wianek
butonierka x 2

Upominki dla gości:
słoiczki z miodem

Szukamy oferty
70 sztuk

Fotobudka lub
polaroid?

Szukamy oferty?

Po przesłaniu ofert – deczyja i
akceptacja Pary
https://miodziki.pl/sklep/4kompozycje-slubne
Tu oferta od 3,39 zł/sztuka
Fotobudka Wągrowiec –
odrzucona przez PM 03 maja
2019-05-10

Fotobudka Zacnabudka
2h 550 zł
3h 690 zł
W cenie bez limitu zdjęć,
rekwizyty peruki boa okulary
śmieszne tabliczki kapelusze
itp, personalizacja ramki do
zdjęć, galeria online po
uroczystości wszystkich zdjęć
do pobrania
Tort

Szukamy oferty? TAK
Tort z mini torcików

Spotkanie i degustacja w
piątek 07go kwietnia, po
spotkaniu na Sali weselnej
Przełożone na czwartek 11go
kwietnia

Cukiernia u Róży nie robią mini
torcików – 15/04

KILIAN
Niedziela 09:00-16:00Tel.
zamówienia: 67 268 58 46
TORT
http://www.ciasto.pl/
KILIAN
Wągrowiec, Rynek 15
Tel.
Piątek 08:00-18:00 Tel.
zamówienia: 67 268 58 46

CUKIERNIA ZBOROWSCY
Adres: Gnieźnieńska 22, 62-100
Wągrowiec
Telefon:
Czw 6-19
Tel właściciel
CUKIERNIA KEDA
Adres: Janowiecka 66A, 62-100
Wągrowiec

OCZEKUJÁCE odpowiedzi z
Cukierni: 24 kwietnia 2019

1 Pavlowa Luboń na TAK!
- Ceny: od 9,5 zł za sztukę
- rozmiar: ok. 6x8 cm
- kształt & cena: wg załącznika
- Waga jednej porcji: 100 gr
Dowóz - 2,50 zł /km
Przy zamówieniu na 70 szt monoporcj
i - 5% rabatu
Spotkanie 11go maja godz 1100

Wiejski stół

Podziękowania dla
Rodziców
Płatki do sypania
przed kościołem?

Inne?

Inne?

Niezbędnik =
koszyczek
Scenariusz dnia
ślubu i wesela

Do ustalenia z lokalem?
NIE

W formie clipu lub pokazu
slajdów? Do dyskusji z
Fotograf i kamerzystą
Chcemy? Czy bez?
Chcemy.
Sztuczne czy naturalne
lepiej? I jaki kolor?
 Projektor do
wyświetlenia
podziękowań dla
rodziców w formie
filmu
 Pierwsza
przymiarka sukni
chyba teraz
powinna jakoś
niedługo nastąpić.
 Nie mam jeszcze
żadnej biżuterii na
ten dzień
 Nie mam też butów
a zależy mi na
płaskich

Scenariusz dla PM,
podwykonawców i
konsultanta

Ustalamy z lokalem w
czwartek 11go kwietnia na
spotkaniu
Maj, po nagraniu clipu w Ustce

Do uzgodnienia z florystką i
sprawdzenia z Księdzem –
Karolina

W dzień ślubu – zapewnia
konsultant ślubny
Na 2 tygodnie przed ślubem

Motyw przewodni:


motyw przewodni to drzewa brzozy, zieleń, gipsówka, polne kwiaty



akcentowanie kolorem bordo – Pan Młody ma garnitur w tym kolorze, a Pani Młoda chce mieć
bordo kwiatek w wianku, suknia w kolorze śmietany



minimalistycznie, dużo zieleni, kolor drewna, kolor ziemi, biały trochę złota, bordo



pszczoły, ule



kościół dekoracje przy ławkach (w kościele będą dekoracje z brzozy i drzewka i Para chce
wykorzystać te dekoracje)



na zew, w ogrodzie domu weselnego, lampki w kształcie żarówek

