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Hej
Wasz dzień ślubu nawet jeśli chcecie
aby był jak najmniej skomplikowany
będzie obﬁtował w sporo szczegółów.
Warto dobrze przemyśleć jak wszystko
zaplanować aby uniknąć stresujących
sytuacji.
Ale od początku. Zastanówcie się nad:
- Waszym pierwszym spotkaniem - w
domu, w ogrodzie, przed ołtarzem
- błogosławieństwem - w domu, dzień
przed ślubem, przed samą ceremonią
- gdzie będziecie przyjmować życzenia
- czy będziecie chcieli zrobić zdjęcia z
całą rodziną i przyjaciółmi czy tylko z
najbliższymi,
- podziękowania - w domu, przed
ślubem, w trakcie przyjęcia.

Wybierzcie tak jak czujecie
TO NIE CHODZI O TO, ŻE COŚ TRZEBA

PIERWSZE SPOTKANIE
To moment zarezerwowany dla Was dwoje. Jakie
macie opcje?
- spotkanie w otoczeniu rodziny - wszyscy
zgromadzeni od początku Wam towarzyszą.
- spotkanie tylko we dwoje (np. w ogrodzie albo na
piętrze) - kiedy widzicie się po raz pierwszy macie
tą chwilę tylko dla siebie.
- spotkanie przed ołtarzem - spotykacie się w
momencie rozpoczęcia ceremonii.
ogromną zaletą spotkania tylko we dwoje jest to, że
możecie jeszcze wziąć głęboki oddech zanim wszystko
się zacznie, zanim wszystkim bliskim stres zacznie
brzmieć w uszach i udzieli się on i Wam. To też okazja
do zrobienia krótkiej sesji.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Jeśli chcecie aby rodzice udzielili Wam tradycyjnego błogosławieństwa na nową drogę - pamiętajcie nie
musicie nic na siłę. Macie kilka opcji:
- błogosławieństwo przed dniem ślubu - możecie spotkać się na kolacji jeszcze przed dniem ślubu,
spokojnie posiedzieć, porozmawiać, miło spędzić czas
- błogosławieństwo w domu w dniu ślubu - spotykacie się
w domu, przed wyjściem na ceremonię rodzice udzielają
Wam błogosławieństwa. Jeśli jest ładnie i macie
do dyspozycji ogród - warto skorzystać
- błogosławieństwo przed ceremonią - przyjeżdżacie
na miejsce ceremonii ( często osobno ) kiedy już spotkacie
się przed ołtarzem, zanim rozpocznie się ceremonia rodzice
mogą Wam udzielić błogosławieństwa
( spokojnie bez mikrofonów)

ŻYCZENIA
Jeśli chcecie przyjmować życzenia po
ceremonii warto zachować pewną
elastyczność na wypadek zimna lub deszczu.
Szkoda poddawać się niepogodzie.
Przyjmowanie życzeń na miejscu przyjęcia
ogranicza Wam logistykę upominków do
minimum.

ZDJĘCIA Z RODZINĄ I PRZYJACIÓŁMI
To ważne zdjęcia dlatego nie można o nich zapomnieć. Te z najbliższymi muszą być bezwzględnie
dopilnowane.

Zdjęcia z najbliższą rodziną możemy zrobić przed wyjściem z domu, albo zaraz po ceremonii.
Zdjęcia z kumplami i przyjaciółkami możemy zrobić w trakcie przygotowań.
Możemy też zrobić jedną porządną turę oﬁcjalnych fotograﬁi i zacząć od babć, rodziców i rodzeństwa,
potem całą część chętnych z rodziny i znajomych.

PODZIĘKOWANIA
Znacie swoich rodziców najlepiej i wiecie czy będą się komfortowo czuli postawieni w światłach reﬂektorów.
Tak wyglądają podziękowania w trakcie przyjęcia weselnego. Jeśli rodzice są rozrywkowymi ludźmi będą się
dobrze bawić ale jeśli krępuje ich bycie na świeczniku rozważcie czy nie lepiej podziękować im w mniejszym
gronie. Po błogosławieństwie albo zupełnie w innym dniu na spokojnie. Nikt z gości na przyjęciu nie będzie
urażony, że nie było podziękowań. Pamiętajcie - Wasi goście przyszli spędzić ten czas z Wami a nie zaglądać do
prezentów rodzicom.

JAK ZAPANOWAĆ NAD CZASEM

Na początek kartka papieru i solidny rachunek co ile
trwa

Fryzjer i makijażystka powiedzą ile czasu potrzebują i
zwykle będzie to z zapasem.
Do tego dolicz uczciwie ile czasu zajmują poszczególne
dojazdy.
Zarezerwuj czas na śniadanie i przekąskę. Na głodnego
do ołtarza nie pójdziesz - dopilnujemy razem z mamą.

Nie zakładaj zbyt dużych ram czasowych bo utkniesz
nie wiedząc co ze sobą zrobić.

Potrzebne rzeczy spakuj dzień wcześniej, nie zostawiaj
pakowania na ostatnią chwilę.
Wszystko co na siebie ubierasz wyciągnij dzień
wcześniej, nie będziesz niczego szukać i o niczym
nie zapomnisz - np. welon.

W trakcie dnia ślubu fotografujemy mnóstwo rzeczy.
Detale - biżuterię, dodatki, suknię, garnitur. Kiedy ubieracie się, w towarzystwie najbliższych.
Staramy się abyście mieli kilka pięknych zdjęć kiedy jesteście już gotowi i piękni.
Jeśli towarzyszą Wam przyjaciele na przygotowaniach to dobry moment na wspólne zdjęcia.

ILE NAM TO ZAJMIE?
detale - 10 minut
ubieranie - do 15 minut (chyba że ubierasz kilt szkocki pierwszy raz w życiu)
portrety - 5 -10 minut
zdjęcia z przyjaciółmi - 5 -10 minut
pierwsze spotkanie - 5 - 10 minut
błogosławieństwo - 5 - 10 minut ( najdłuższe trwało 7 minut / 15 osób)
przed ceremonią - 5 minut ( ustalenie reguł z prowadzącym ceremonię)
ceremonia zwykle 45 minut ( rekordy 30 min i 2h)
pierwszy pocałunek - jak najdłużej
zdjęcie grupowe - 1 - 10 minut ( najbardziej nieprzewidywalny element w całym dniu)
życzenia - 45 minut / 100 osób

detale na sali - 5 - 10 minut ( jesteśmy przed wszystkimi zanim marynarki ozdobią oparcia krzeseł )
zdjęcia z rodziną - 30 - 45 minut / 100 osób
szybka sesja we dwoje - 10 - 30 minut

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD DNIA
GODZINA PO GODZINIE

9:30 – 11:00
fryzjer
11:30 – 12:15
makijaż
12:45 – 13:15
przerwa techniczna
13:15 – 13:30
ubieranie
13:30 – 13:45
portrety
13:45 – 14:00
sesja z przyjaciółmi
14:00 – 14:15
pierwsze spotkanie
14:15 – 14:25
błogosławieństwo
15:00 – 15:45
ceremonia
16:15 – 17:15
powitanie i życzenia
17:15 – 18:30
obiad
18:30 – 19:15
zdjęcia z rodziną
19:15 – 19:30
szybka sesja
19:35
pierwszy taniec
20:10
tort
20:45
zimne ognie/balony
kolacja
21:20
podziękowania

weźcie głęboki oddech
cokolwiek się nie stanie
BEZ WAS NIC SIĘ NIE ZACZNIE

