Cześć !
Pu lika ja, którą właś ie zytasz a a elu przy liże ie Ci te atyki ślu u
i wesela od stro y orga iza yj ej. Dzięki iej dowiesz się:
 Na jakie pyta ia powi aś odpowiedzieć so ie po zarę zy a h, y
rozpo ząć przygotowa ia do ślu u i wesela.
 Jak ustalić har o ogra
d ia ślu u.

ó

ślu u i wesela krok po kroku – od zarę zy do

Dodatkowo wyposaży y Cię w iezwykle po o y e ha iz pa owa ia ad
wszystkimi weselnymi kosztami w postaci kalkulatora do wydrukowania.
E-book, który od as otrzy ałaś jest efekte
aszej pra y, wielogodzi y h
roz ów z rodzi ą, z ajo y i, którzy są już po lu przed ty
iezwykle
waż y
zada ie
jaki
jest orga iza ja ślu u i wesela. Stworzyliś y
ko pleksowy porad ik, który a y adzieję, speł i Twoje oczekiwania i
po oże od aleźć się w la iry ie ślu y h spraw.

Prze zytaj i przeko aj się, że asz e- ook posiada dużą wartość !
Jeśli ta pu lika ja przypadła Ci do gustu, ko ie z e zostaw ko e tarz a aszej
stronie www.
Do usłysze ia,
)espół Mi isterstwa Wesela.

PRAWA AUTORSKIE I ODPOWZIALNOŚĆ
(A) )a ra ia się kopiowa ia, przetwarza ia i rozpowsze h ia ia
jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody Ministerstwa Wesela.

i iejszej Pu lika ji w jaki kolwiek elu oraz

(B) Informacje zawarte w niniejszej Publika ji ie są wy zerpują e i ogą okazać się ieodpowied ie, iedokład e lu
ieaktual e. Mają powyższe a uwadze, Mi isterstwo Wesela ie po osi jakiejkolwiek odpowiedzial oś i, która
ogły y wy ik ąć z raków, łędów, ieprawdziwoś i, iedokład oś i lu ieaktual oś i i for a ji zawarty h a
i iejszej stro ie. Każdy użytkow ik wyłą z ie sa po osi ałkowite ryzyko związa e z wykorzysta ie i for a ji
zawarty h w i iejszej Pu lika ji, w ty za de yzję podjęte w opar iu o takie i for a je. Mi isterstwo Wesela nie
po osi żad ej odpowiedzial oś i za jakiekolwiek szkody wy ikłe z wykorzysta ia zawarty h w serwisie i for a ji
oraz z ezpośred iego lu pośred iego dostępu do i iejszej Pu lika ji.
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Jak przygotować się do ślu u? Tego pięk ego, jedy ego,
wyjątkowego d ia, w który o zy wszystki h aj liższy h oraz goś i
ędą skierowa e a Cie ie ?
Być oże Ty także, tak jak wiele innych kobiet nosisz zaszczytne miano
arze zo ej, a a Twoi pal u łysz zy pięk y pierś io ek, sy olizują y ową
drogę w ży iu, a którą właś ie wkro zyłaś.
Być oże stoisz właś ie przed ie lada wyzwa ie , jaki
i przyję ia wesel ego.

jest orga iza ja ślu u

Być oże ślu to dla Cie ie iespeł io e dotąd arze ie, a oże jest wrę z
odwrot ie, po ieważ ktoś kiedyś powiedział Ci że przygotowa ia do ślu u to
prawdziwy koszmar.
Niezależ ie od tego jak tu trafiłaś, zy asz już po ysł a ślu zy też dopiero
szukasz i spira ji, orga iza ja tego pięk ego wydarze ia wy aga
odpowiedniego przygotowania i zaplanowania! Dlatego prag ę przedstawić Ci
prawdziwy hit, must have dla każdej arze zo ej, przyszłej pa y łodej…
Jedyny w swoim rodzaju ślu y ter i arz.
Dzięki ie u dowiesz się:

1. Krok 1 - Jak określić i wyz a zyć cele ślu e po zarę zy a h.
2. Krok 2 - Jak zapla ować har o ogra przygotowań do ślu u i
wesela.
Waż aa uwaga:
uwaga: usisz
usiszzdawać
zdawaćsosoieiesprawę,
sprawę,żeże
o tutaj
prze
zytasz
ie
Waż
to too tutaj
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to to
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przepis
a Twój
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każda
jesteśwyjątkowa,
wyjątkowa,a
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przepis
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wy wy
arzoarzo
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. Jak
każda
z zasasjesteś
a wyjątkowa
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owy oo złoty
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ozoza za
środku zy
zy
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że
przed
To
ą
proste
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Nie mniej
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zada
ie. Nie
iej jed
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h ee yy wyposażyć
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się w
w ee ha
ha iziz uu iejęt
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się
w
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o
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oraz
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oże
y
Ci
wyz
a
porusza ia się w te aty e ślu o orga iza yj ej oraz po oże y Ci wyz a zyć
zyć
kierunek
działań,
które
powi
aś
podjąć,
y
u
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swój
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y
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KROK 1
Jak określić i wyz a zyć ele ślu e po zarę zy a h.
Cytują klasykę Budki Suflera „Gdy e o je już opad ą, jak po wielkiej bitwie
kurz…” oświad zy y i

zas po

i h

astępują y

oż a porów ać do

prawdziwego zawrotu głowy. Świeżo upie zo a

arze zo a, ele ruje swój

nowy stan poprzez ukazywa ie rodzi ie i z ajo y

swojego sz zęś ia, hwalą

się pięk y , owy
w ty

świe idełkie

a swoi

i złego! Takie za howa ie

pal u. I że y yła jas ość, ie

jest nawet wskazane, masz prawo do

sz zęś ia i pokazywa ia swojego uś ie hu wszystki
Jed akże, eufory z y sta
spokoj iejszy

ie

a

dookoła.

ędzie trwał wie z ie. Gdy już

zas, po głowie za z ą krążyć Ci

asta ie

yśli… skoro już jeste

arze zo ą, hy a zas po yśleć o ślu ie… Czy tak ie jest? ; Pytanie tylko, co
wtedy?
Zanim jednak przejdę do eritu , h ę zwró ić Twoją uwagę a jed ą
zasad i zą kwestię. Ślu , który ędziesz orga izowała jest Twoi ślu e . I
hoć z pew oś ią ędziesz iała wokół sie ie wielu „ ajlepszy h” dorad ów,
wiedz że ikt ie ędzie wiedział lepiej iż Ty sa a, jak te dzień powi ie
wyglądać! W ty
iejs u dostajesz pierwszą ajważ iejszą radę:
„Wszystkie po ysły dorad ów przyj uj z uwagą, ale ie daj a ówić się a
rze zy i po ysły, które Ci się ie podo ają. Mów otwar ie o swoi h
spostrzeże ia h i eguj wszystko, z zy się ie zgadzasz. W sytua ja h
kryzysowy h, dąż do ko se susu”.
Niestety, pew ie ie jed a o e a żo a przyz a i ra ję, że atki, przyszłe
teś iowe, a ie zy i e oso y potrafią skute z ie uprzykrzyć przygotowa ia
do ślu u, arzu ają wrę z swoje po ysły zy to proś ą zy groź ą.
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)daję so ie sprawę, że postawie ie się w takiej sytua ji ie jest proste, ale
zaufaj mi – jest ko ie z e. To Twój dzień!
)ate , gdy już za z iesz yśleć o ślu ie, podstawowy
wyz a ze ie astępują y h elów:

Twoim zadaniem jest

1. Czy planujesz ślu ywil y, zy koś iel y.
2. Czy arzysz o skro y przyję iu w gro ie aj liższy h, czy
weselu z prawdziwą po pą.
3. Czy zależy Ci a szy ki za ążpójś iu, zy ożesz przez a zyć
dłuższy okres zasu a przygotowa ia.
4. Wy arzo a data ślu u i wesela.
Odpowiedź a te cztery powyższe pyta ia, pozwoli Ci określić s he at i
działa ia – czyli kolejne kroki.

www.MinisterstwoWesela.pl
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KROK 2
Harmonogram przygotowań do ślu u i wesela.
Etapy przygotowań, które z ajdziesz w ty kroku, z uwagi a u ikatowość i
i dywidual ość każdego przyję ia wesel ego, ależy traktować jako przykład
odelowy. Róż i e np. w terminie rezerwacji sali weselnej, orkiestry itp. będą
występowały zawsze .i . z uwagi a wielkość iasta w który orga izujesz
ślu i dostęp ość da y h usług. Nie
iej jed ak przygotowaliś y astępują y
model

24 –

iesię y przed datą ślu u:

1) Ustal wstęp ą li z ę goś i, który h pla ujesz zaprosić. Wg mojej opinii
jest to podstawa. Pozwoli przejść do kolej y h kroków.
2) U ów się do kilku sal wesel y h ądź restaura ji. ) ierz wy e y
i przykładowe e u. )apytaj o dostęp ość daty, którą so ie wy rałaś.
3) Ustal udżet. W ferworze ślu y h przygotowań ie trudno o brak
pa owa ia ad koszta i. W koń u jede raz w ży iu a się wesele. Nie
jestem jed ak zwole i zą kosztorysu „ope ”. Każda ko ieta powi a
pa ować ad koszta i, ty i ślu y i także.
4) Zarezerwuj:
a) Salę wesel ą / restaura ję.
b) Orkiestrę / DJ.
c) Kamerzystę.
d) Fotografa.
O zywiś ie, z ajdziesz salę zy fotografa awet i
iesię y przed pla owa ą
datą wesela. Ale! Ja lu ię ieć wy ór, wy ór z ajlepszy h ożliwy h op ji, a
jak wiado o, to o ajlepsze a ajwiększe zai teresowa ie. Dlatego Tobie
też radzę, po yśl o ty h ztere h pozy ja h odpowied io w ześ iej. Jak
wy ierać? Najlepsze są dwa rozwiąza ia, po pierwsze a podstawie włas y h
doświad zeń: yła , widziała , pró owała – podo a i się, też tak h ę.
Albo z polecenia, ale tylko tego godnego uwagi pole e ia, kogoś zyj gust z asz
i komu ufasz.
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10

iesię y przed datą ślu u:
1) )arezerwuj datę w Koś iele lu Urzędzie sta u ywil ego.
2) Zarezerwuj nocleg dla goś i, jeśli ist ieje taka potrze a.
3) )arezerwuj ter i y u fryzjera, akijażystki, kos ety zki.

8

iesię y przed datą ślu u:
1) Wy ierz Koś iół i zarezerwuj datę ślu u. Kiedyś zasadą ył ślu w
koś iele parafial y przyszłej pa i łodej. Dziś oraz zęś iej spotyka y
się z odstępstwa i od tej trady ji.
2) )apisz się a kurs przed ałżeński. )azwy zaj trwa on ok. 10 tygodni.
Możesz skorzystać także z wersji skró o ej weeke dowej, które
orga izowa e są w kilku iasta h w Pols e, wystar zy poszukać
informacji w Internecie.
3) Jeśli asz zas i ożliwoś i wy ierz się a Targi Ślu e. Być oże
zaczerpniesz inspiracji i poz asz tre dy ślu e o owiązują e w
aj liższy zasie.

6

iesię y przed datą ślu u:
1) Wy ierz ie świądową i świadka oraz
poproś ie i h o zgodę a peł ie ie
tej waż ej fu k ji.
2) Wy ór suk i ślu ej. Przyszła pa i
łoda
powi a
rozpo ząć
poszukiwania swojej suk i a pół
roku
przed
pla owa ą
uro zystoś ią. Niestety zasy kiedy
w salo a h ślu y h oż a yło
z aleźć wszystkie roz iary suk i już
daw o i ęły. Dziś wy ór polega
na znalezieniu idealnego modelu
oraz szycie na wymiar, tak aby
suknie idealnie dopasować do
wy iarów ko iety.
3) Wy ór zaproszeń, wi ietek i ałego wystroju. Warto prze yśleć te
ele e ty odpowied io w ześ iej wraz z wy ra ie
otywu
przewod iego wesela. )aprosze ia, wi ietki, oz a ze ia stołów, e u
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zy księga goś i powi y odz a zać się wspól ą e ha, wspól y
otywe
przewod i . Może yć to kolor, przed iot, kwiat,
po ysłowość jest tutaj ardzo wskaza a. ) uwagi na fakt, że ędą o e
przygotowywane indywidualnie, a za ówie ie, zas sześ iu iesię y
wydaje się yć odpowied i y wszystko zapla ować.
4) Po yśl o upo i ku dla goś i.
5) Atrak je wesel e. Przy ty pu k ie warto się a hwile zatrzy ać i zdać
so ie sprawę, że każda z as arzy o ty , y jej wesele zapa ięta o a
długo. I hoć o zywisty jest, że ajważ iejsze jest to jaką at osferę
stworzysz wraz ze swoi i gość i pod zas wesela, nie mniej jednak
atrakcje weselne ogę Ci w ty z pew oś ią po o . Co ożesz
zapropo ować swoi goś io :
a) Foto udkę
b) Ciężki dy
c) Napis Love i Serce
d) Dron
b) Pokaz sztucznych ogni
d) Wodzireja
6) )orga izuj spotka ie rodzi ów. Warto y poz ali się przed uro zystoś ią
zaślu i . Może to yć w do u przyszłej pa i łodej lu też w
neutralnym miejscu jak restauracja.
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iesią e przed datą ślu u:
1) Wy ór gar ituru ślu ego. Okres trze h iesię y przez ślu e to dla
przyszłego pa a łodego ideal y zas a poszukiwa ia odpowied iego
gar ituru ez o awy o wagę i for ę. Tak, tak, o ile przyszła pa i łoda
d a o wagę przez ślu e o tyle pa owie zasa i potrafią ieć z ty
problem. A ajważ iej, y gar itur leżał ideal ie.
2) Przygotuj ostate z ą listę goś i.
3) Rozdaj zaproszenia.
4) )arezerwuj sa o hód do ślu u i wy ierz jego ustroje ie. Ewentualnie
zarezerwuj tra sport dla goś i.
5) )a ów bukiety dla pa i łodej i świadkowej oraz uto ierkę dla pana
łodego.
6) Wy ierz i zakup o rą zki.
7) Udaj się do Ka elarii Parafial ej w Koś iele w który pla ujesz ślu w
przypadku ślu u ko kordatowego oraz do Urzędu Sta u Cywil ego,
ele przedstawie ia i uzupeł ie ia waru ków praw o-formalnych.
Doku e ty które otrzy asz waż e są przez 3 iesią e, dlatego ie
warto wyko ywać ty h o owiązków w ześ iej.

iesią e przed datą ślu u:
1) )apisz się a kurs tań a, jeśli h esz y pierwszy ta ie za hwy ił
wszystki h goś i oraz wy ierz wyjątkowy utwór a tę okazję.
1) Spotkaj się z ka erzystą, fotografe , zespołe /DJ, ele wskaza ia
waż y h ele e tów współpra y, przedstawie ia Twoi h o zekiwań.
2) Wy ierz i za ów tort.
3) )apla uj podróż poślu ą.

1

iesią przed datą ślu u:
Wybierz menu weselne i przekaż restaura ji.
Wybierz i zakup alkohol.
Zakup dodatki tj. Buty, iżuteria.
)apla uj rozsadze ie goś i wesel y h a Sali. Gwara tuje iż iejed y ,
zada ie to spędza se z powiek. Jed ak warto to zro ić. U ik iesz dzięki
te u sytua ji stresowy h w o e ie przy y ia a Salę.
5) Zaplanuj wie zór pa ieński i kawalerski.

1)
2)
3)
4)
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6) U ów się a pró
sukni.

y

akijaż i fryzurę ślu

ą oraz ostate z ą przy iarkę

Tydzień przed ślu e
1) Potwierdź w restaura ji ostate z ą li z ę goś i.
2) Ustal w koś iele prze ieg liturgii ślu ej. Być oże ktoś z rodzi y ędzie
hęt y, y prze zytać frag e t pis a świętego, zy zaśpiewać psal .
Taka i dywidualiza ja uro zystoś i zawsze pięk ie wz oga i efekt
koń owy.
3)

Dzień przed ślu e :
1) W przypadku rezerwacji noclegu w hotelu potwierdź wszystkie noclegi.
2) W domu przygotuj eleme ty do łogosławieństwa.
3) Odwiedzić salę wesel ą, ele przygotowa ia jej do uro zystoś i. Rozłóż
winietki i inne dekoracje. Warto także przećwi zyć a Sali pierwszy
taniec.

Dzień ślu u:
1) Pa Młody powi ie ode rać z kwia iar i kwiaty oraz uto ierkę.
2) Pani Młoda powi a zad ać o sie ie i odwiedzić fryzjera, akijażytkę itp.
3) Ciesz się hwilą i ie zapo i aj o swoi h goś ia h. Poświę aj i zas,
za hę aj do tań a i za awy.

Uwaga !
Jeśli sa odziel e orga izowa ie ślu u i wesela jest dla Cie ie pro le e z
uwagi a rak zasu lu po prostu ie h esz tego ro ić, zasta ów się a
zatrud ie ie Weddi g Pla era. Określisz u swoje o zekiwa ia i udżet, a
reszta zosta ie zro io a za Cie ie. Jedy y
zada ie
ędzie wów zas
ak epta ja po ysłów i propozy ji Orga izatora Ślu ego.
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KALKULATOR KOSZTÓW ŚLUBNYCH

Rozpo zy ają pla owa ie ślu u i wesela, przyszła łoda para staje przed ie
lada wyzwa ie . Część osó pewnie iała już doświad ze ia w pla owa iu
udżetu do owego p. dzięki Mi hałowi Szafrańskie u prowadzą e u loga
„Jak osz zędzać pie iądze”, zęść jed ak, z zy ś taki jak udżet ie iała
w ześniej do czynienia. Jed o jest pew e, i w ześ iej zdasz so ie sprawę, że
pla owa ie udżetu ślu ego oraz jego skrupulatne prowadzenie to nie
za awa, a ko ie z ość, ty lepiej dla Twoi h przyszły h fi a sów. Chyba
żad a z Was, ie h iała y o udzić się w rze zywistoś i, że ie a ie zy
zapła ić za którykolwiek ele e t wesel ej układa ki lu o gorsza ie h iałaby
wejść a ową drogę ży ia z długa i.
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Co wię zate

powi

aś zro ić ? Na jakie pyta ia odpowiedzieć?

1. Po pierwsze, ustal kto pła i za wesele.
Ele e t te jest iezwykle istot y. Pozwoli Ci określić zy z przyszły
ęże fi a suje ie swoje wesele sa i, zy h e ie skorzystać z po o y
fi a sowej rodzi ów, o ile jest to o zywiś ie ożliwe. Dlaczego to takie
istotne? W przypadku wyboru pierwszej opcji, czyli samodzielnego
finansowania, oże okazać się, że przez okres do daty ślu u, ędzie ie
potrze ować dodatkowy h środków, a o za ty idzie, ędzie ie usieli
ogra i zyć swoje koszty, p. poprzez rezyg a ję z wyjś ia do teatru, ki a,
wyjazdu zagranicznego itp.
2. Po drugie, ustal kto za o pła i.
Ustalenia w zakresie podziału kosztów są także ardzo waż e. O e ie
iężko jest wskazać a trend występują y w zakresie podziału kosztów.
Wszystko to jest kwestią i dywidula ą i ależy do de yzji przyszły h
ałżo ków.
3. Określ przy liżo e koszty wesela.
Te pu kt ależy zrealizować a tyle, a ile jest to ożliwe. O zywiś ie
są to pew e prog ozy, które powi iś ie weryfikować zy zakupie
posz zegól y h usług.
4. Określ fi a sową rezerwę.
Niestety, bez tego punktu a i rusz. Ryzyko łędu kalkula yj ego zawsze
ależy doli zyć do koń owego udżetu. Pozwoli to a u ik ię ie raku
środków a wydatki ieprzewidzia e i iespodziewa e. )azwy zaj
powi o się doli zyć ok – % wartoś i ałego udżetu wesel ego.
5. Ustal finansowe priorytety.
) pozoru oże się wydawać, że pu kt te
ie ma zasadniczego
znaczenia. Niestety jak to yła z pozora i - zęsto nas ylą. Uwierz, że
jeśli spiszesz swoje priorytety ślu e, łatwiej ędzie zrezyg ować z
jakiegoś ślu ego ele e tu w sytua ji np. przekroczenia planowanego
udżetu.
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6. Prowadź kale darz płat oś i.
Pa ięć ywa zawod a, a jeśli a głowie a y orga iza ję włas ego
ślu u, ie łatwo wów zas o jej „ulot ość”. Dlatego skrupulat ie zapisuj
ter i y płat oś i zali zek, e koń owy h itp.
7. Stwórz segregator ślu

y.

To taka asza dodatkowa, orga iza yj a rada. Warto ieć segregator z
zakładka i, w który
ędzie y u iesz zać wszystkie u owy z
dostaw a i usług/towarów. Do ra u owa to podstawa, która w
przypadku jaki hkolwiek opóź ień zy nieu z iwoś i dostaw ów, po oże
do hodzić swoi h praw.
8. Prowadź kalkulator kosztów ślu

y h.

Moc prostej tabeli excel z kalkulatorem, w przypadku realiza ji każdego
udżetu jest ieo e io a. Ślu to prawdopodo ie Twój pierwszy
większy wydatek, dlatego gwarantuje Ci, że taki kalkulator ędzie dla
Cie ie prawdziwą po o ą i wspar ie pod zas fi a sowej wędrówki po
koszta h ślu y h.
Że y ułatwić Ci porusza ie się po ślu y
udże ie, przygotowaliś y
Kalkulator kosztów ślu y h. Do po ra ia tutaj ………..
Gorą o za hę a , yś zaprzyjaź iła się z i
a aj liższy zas i dała się
poz ać się jako prawdziwy fi a sowy i ja swojego wesela. ) aszy
kalkulatore z pew oś ią zapa ujesz ad koszta i ! 
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Planowana wielkość wydatków
Kwota Państwa Młodych

Wydatki

Kwota jaką chcemy
przeznaczyć

Kwota rodziców Państwa Młodych

Zarezerwowane /
kupione

Data wpłaty
zaliczki

24-12 miesięcy przed datą ślubu
Rezerwacja terminu
na Sali weselnej
Liczba gości * cena za
talerzyk
Zespół muzyczny / Dj
Kamerzysta
Fotograf
Łącznie

Msza święta
Hotel dla gości
Transport dla gości
Fryzura ślubna
Makijaż ślubny
Kosmetyczka
Łącznie

Kurs przedmałżeński
Łącznie

10 miesięcy przed datą zakupu

8 miesięcy przed ślubem

Łącznie

Kwota zaliczki

Pozostała kwota
do zapłaty

Wydatki

Kwota jaką chcemy
przeznaczyć

Wydatki

Data wpłaty
zaliczki

Kwota jaką chcemy
przeznaczyć

Zarezerwowane /
kupione

Data wpłaty
zaliczki

3 miesiące przed datą ślubu
Garnitur
Samochód do ślubu
Kwiaty na stoły i do
kościoła
Obrączki
Dokumenty ważne do
ślubu
Zapowiedzi w
kościele
Oprawa muzyczna w
kościele
Łącznie

Kwota zaliczki

Pozostała kwota
do zapłaty

Kwota zaliczki

Pozostała kwota
do zapłaty

6 miesięcy przed ślubem

Suknia ślubna
Welon/ozdoba na
włosy
Biżuteria
Inne
Zaproszenia i Winteki
Księga gości
Menu na stół
Upominki dla gości
Atrakcje weselne np.:
fotobudka, napis love,
dron, dym
Łącznie

Zarezerwowane /
kupione

Wydatki

Kurs tańca
Tort
Stół wiejski
Podziękowania /
upominki dla
rodziców

Kwota jaką chcemy
przeznaczyć

Zarezerwowane /
kupione

Data wpłaty
zaliczki

Kwota zaliczki

Pozostała kwota
do zapłaty

2 miesiące przed ślubem

Przystrojenie domu
Panny Młodej / Pana
Młodego
Łącznie
1 miesiąc przed ślubem
Alkohol
Inne
Łącznie
WYDATKI RAZEM

Pamiętaj, że np.: stół wiejski na Sali weselnej jest często dodatkowo płatny! Dlatego o wszystko pytaj i notuj w celu uniknięcia
dodatkowych kosztów, niepotrzebnych kłopotów oraz nerwów. W dzień ślubu i tak będzie ich sporo! ;)

