
ETAP 1

Zorganizować spotkanie z rodzicami.

Określić budżet i podział wydatków.

Przedyskutować wielkość, styl, lokalizację i rodzaj ślubu (cywilny, humanistyczny, 

konkordatowy)

Wybrać planowaną datę i godzinę ślubu. 

Założyć segregator do przechowywania i porządkowania pomysłów, rachunków, broszur itp.

Odwiedzić miejsca ślubu i przyjęcia weselnego.

Wybrać i zaprosić świadków.

Zarezerwować miejsca ślubu i przyjęcia weselnego

Przygotować listę gości.

Rozpocząć poszukiwanie sukni ślubnej.

Wybrać fotografa, filmowca, zespół/DJ-a

Wysłać karty z powiadomieniem o ślubie

Spotkajcie się z księdzem / Zarezerwujcie datę w kościele lub w urzędzie cywilnym 

Poszukajcie inspiracji, jak chcecie, żeby wyglądał Wasz ślub i wesele 

Ustalcie motyw przewodni i kolory 

Poszukajcie już w konkretnych sklepach możliwych dekoracji 

Poszukajcie inspiracji, jak chcecie wyglądać (stroje Panny Młodej i Pana Młodego) 

Zacznijcie konkretne poszukiwania Waszych strojów 

Zamówcie suknię ślubną i strój Pana Młodego 

Wybierzcie obrączki 

Zróbcie rezerwację u  dekoratora, florysty, fryzjera, wizażystki

Uzgodnić, jaka muzyka będzie grana podczas ceremonii

Zarezerwować pokoje hotelowe dla gości przyjezdnych. 

Poszukać obrączek ślubnych.

Rozpocząć planowanie podróży poślubnej

INFO@FOTODZIWAKI.PL                  796 150 149 |  666  022 162                  WWW.FOTODZIWAKI.PL

R O Z K Ł A D       J A Z D Y

ETAP 2

ETAP 3

ŚLUBNY



Zamknąć listę gości.

Dopiąć wszystkie plany podróży poślubnej. W przypadku wyjazdu za granicę 

zatroszczyć się o wizy, paszporty i szczepienia

Wybierzcie się na przymiarki strojów 

Dobierz dodatki, bieliznę, buty i welon 

Zarezerwujcie auto ślubne 

Ustalcie plan dnia ślubu i wesela

Ustalcie detale związane z przebiegiem ceremonii w kościele lub/i urzędzie cywilnym 

Ustalcie muzykę graną podczas ceremonii/wesela 

Zarezerwujcie dodatkowe atrakcje (np. fotobudka)

Ustalcie dekoracyjne elementy papiernicze (np. winietki, podziękowania, 

plan stołów, zawieszki na alkohol)

Stwórzcie lub kupcie zaproszenia ślubne (25 dodatkowych )

Wyślijcie zaproszenia ślubne 

Weźcie urlopy w pracy

Ustalić szczegóły związane z dekoracjami: kwiaty w domu, dekoracje kościoła, 

krzeseł, stołów, ściany za Młodą Parą, samochodu, wianek, płatki

Stwórzcie listę prezentów ślubnych

Zaplanujcie i zarezerwujcie miejsce wieczoru panieńskiego i kawalerskiego 

Zamówcie tort weselny i ustalcie menu weselne

Zgromadźcie wszystkie potrzebne dokumenty.

Zamówić obrączki ślubne.

Jeśli w planach macie napisanie własnej przysięgi małżeńskiej, zacznijcie pisanie już teraz.

Zaproście gości
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Zbierzcie potwierdzenia od gości

Potwierdźcie ostateczną liczbę noclegów dla gości 

Potwierdźcie transport dla gości i wynajmowane auto 

Zaplanujcie miejsca przy stołach dla gości 

Zrób próbę makijażu i fryzury

Wybierzcie piosenkę na pierwszy taniec i ewentualnie zapiszcie się na kurs tańca

Wybierz się na ostateczną przymiarkę sukni ślubnej

Odbierzcie garnitur

Wieczór panieński /kawalerski

Potwierdźcie szczegóły z fotografem, kamerzystą, dekoratorką, florystą i zespołem 

Kupcie/stwórzcie prezenty dla gości i rodziców

Udaj się na zabiegi kosmetyczne 

Przekażcie świadkom ich obowiązki 

Przygotujcie opłaty ślubne w kopertach 

Poinformujcie salę ostatecznej liczbie gości

DZIEŃ PRZED ŚLUBEM:
Zapakuj wszystkie niezbędne rzeczy

Pozbieraj niepotrzebne rzeczy z domu inaczej znajdą się na filmie i zdjęciach

Pójdźcie na spacer, zjedzcie miłą kolację 

Połóżcie się wcześniej spać

NIC WIĘCEJ JUŻ NIE ZROBICIE A ZMĘCZENIE NIE POZWOLI WAM CIESZYĆ SIĘ DNIEM ŚLUBU

DZIEŃ ŚLUBU
Zjedzcie zdrowy i obfity posiłek rano i po południu

Zrób fryzurę i makijaż

Cieszcie się dniem!

INFO@FOTODZIWAKI.PL                  796 150 149 |  666  022 162                  WWW.FOTODZIWAKI.PL

R O Z K Ł A D       J A Z D Y

ETAP 6

ETAP 7

ETAP 8

ŚLUBNY


