Wielka lista

ślubnych spraw i zadań

Serdeczne gratulacje z okazji zaręczyn!
Dla wielu par ślub to, obok narodzin dziecka, najważniejszy moment w życiu.
Jeśli chcecie, aby i wasza ceremonia ślubna była wydarzeniem, które dostarczy
wam niezapomnianych wrażeń i pozostawi po sobie najpiękniejsze wspomnienia,
zacznijcie przygotowania już dziś! Ważne jest, by podczas planowania wziąć
pod uwagę upodobania i pomysły obu stron. Chcecie spędzić ten wielki dzień w
kameralnym gronie i w przydomowym ogródku, czy raczej zorganizować wystawną
fetę w położonym nieopodal, starym zamczysku? Jeśli planujecie uroczystość na
własną rękę, poniższa lista ślubnych spraw i zadań pozwoli wam krok po kroku
dotrzeć do upragnionego celu.
Jeśli wybrana przez was sala weselna i firmy usługowe cieszą się dużą
popularnością, pomyślcie odpowiednio wcześnie o dokonaniu rezerwacji.

12 – 9 MIESIĘCY PRZED LUB WCZEŚNIEJ
Ustalić rodzaj ślubu
Cywilny / kościelny /wyznaniowy / konkordatowy / humanistyczny
Określić datę ślubu

Nasza data ślubu:

Uzgodnić termin z urzędnikiem stanu cywilnego / proboszczem

Nr.:

Określić styl i program uroczystości
Sprecyzować zakres uroczystości związanych ze ślubem
Uroczystość zaręczynowa / wieczór panieński/kawalerski / polterabend / ślub
Omówić możliwości wyboru miejsca i lokalu
Przygotować wstępną listę gości
Określić budżet i przygotować kosztorys
Wybrać świadków

Świadkowa:

Świadek:

Założyć segregator na dokumenty wraz z terminarzem
Obmyślić strategię organizacji i dokonać podziału zadań pomiędzy świadków i członków rodziny
Poszukać inspiracji sukni ślubnych
Na targach ślubnych, w Internecie lub salonach sukien ślubnych
Zainspirować się naszymi pomysłami z serii artykułów
Organizacja wesela – przewodnik młodej pary

NOTATKI

9 – 7 MIESIĘCY WCZEŚNIEJ
Przygotować zawiadomienia „Save the date”, wypisać je i porozsyłać
Złożyć wniosek o urlop u pracodawcy – przed i po ślubie / na miesiąc miodowy
Zaplanować podróż poślubną: data, cel, czas trwania, kosztorys, zarezerwować wycieczkę;
jeśli to konieczne, złożyć wniosek o paszport lub wizę, zrobić szczepienia itd.
Pojechać do wybranego lokalu i dokonać rezerwacji
Wybrać suknię ślubną i w razie potrzeby oddać ją do przerobienia u krawca
Zaopatrzyć się w eleganckie buty i akcesoria
Złożyć zapytania ofertowe w różnych firmach zajmujących się oprawą weselną,
dokonać rezerwacji i omówić warunki
Catering

Nr.:

Fotograf

Nr.:

Florysta

Nr.:

Muzyka

Nr.:

Cukiernik

Nr.:

NOTATKI

6 MIESIĘCY WCZEŚNIEJ
Zgłosić wolę zawarcia związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego lub kancelarii parafialnej
Dostarczyć dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu cywilnego:
Urząd stanu cywilnego: metryka urodzenia,
dowód osobisty lub paszport oraz dowód opłaty skarbowej
Kancelaria parafialna: dowód osobisty, akt chrztu, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego,
zaświadczenie o bierzmowaniu, świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
Wybrać obrączki
Ustalić grawer obrączek, ewentualnie umówić się na własnoręczne wykonanie obrączek
Zorganizować dowóz i nocleg dla młodej pary
Wypunktować opcje noclegu i dowozu dla gości, dokonać rezerwacji
Umówić się na wizytę u notariusza i zasięgnąć porady dotyczącej majątkowej umowy małżeńskiej

NOTATKI

5 – 3 MIESIĄCE WCZEŚNIEJ
Stworzyć osobistą listę prezentów ślubnych
Udostępnić listę zaproszonym gościom (np. publikując ją na stronie internetowej ślubu)
Przygotować i rozesłać zaproszenia
Umówić się na wizytę u proboszcza

Nr.:

Nauki przedmałżeńskie, pieśni, tekst kazania,
prośba o wstawiennictwo, oprawa muzyczna mszy
Umówić się na wizytę u urzędnika stanu cywilnego lub celebransa Nr.:
Przemowa, oprawa muzyczna ceremonii zaślubin
Wybrać garnitur dla pana młodego, pasujący do kreacji panny młodej
Przygotować ubiór do urzędu stanu cywilnego
Wybrać druhny i jednolitą kreację
Wytypować dziewczynki do sypania kwiatów i wybrać dla nich kreację (po uzgodnieniu z rodzicami)
Uaktualniać listę gości, na bieżąco zaznaczać potwierdzenia i odmowy
Zaplanować, zamówić i zlecić wykonanie dekoracji ślubnej
Jeśli to konieczne, zapisać się na kurs tańca

NOTATKI

3 MIESIĄCE WCZEŚNIEJ
Chcecie gazetkę ślubną? Przydzielcie osoby do jej wykonania.
Uzgodnić szczegóły z firmami zewnętrznymi (właściciel lokalu, catering, itd.)
Własnoręcznie przygotować / zorganizować / zamówić upominki dla gości
Zatroszczyć się o zabawy dla dzieci
(ślubne kolorowanki dla dzieci, malowanie twarzy, dodatkowa opieka nad dziećmi, …)
Ślub kościelny
Ukończyć kurs przedmałżeński
Uzgodnić z proboszczem szczegóły dotyczące (czasu trwania) nabożeństwa
Własnoręcznie wykonać i udekorować lub zamówić świecę ślubną

NOTATKI

2 MIESIĄCE WCZEŚNIEJ
Jeszcze raz przymierzyć suknię ślubną, w razie potrzeby zlecić wykonanie ostatnich poprawek
Umówić się na próbny makijaż i fryzurę
Przekazać firmom zajmującym się oprawą wesela informację o ostatecznej liczbie gości
Ustalić ramy czasowe ślubu i wesela
Godzina przybycia gości
Powitanie gości
Zdjęcia
Posiłki

Ustalić plan usadzenia weselnych gości
Zlecić oprawę graficzną i druk:
Winietek ślubnych
Kart menu
Planu dnia lub przebiegu nabożeństwa

Skontrolować wydatki: opłacić rachunki, wpłacić zaliczki i kaucje
Przygotować księgę gości weselnych:
klasyczne wpisy do księgi, przygotowanie ślubnego drzewka na płótnie na odciski palców gości, itd.
Przygotować przemowę ślubną
Przygotować zestaw z artykułami pierwszej potrzeby dla gości weselnych
Chusteczki odświeżające w toaletach, dezodorant itd.
Przećwiczyć układ taneczny

NOTATKI

2 TYGODNIE WCZEŚNIEJ
Spotkać się z rodziną/świadkami i omówić szczegóły:
(Przekazać dane kontaktowe do firm zewnętrznych, dokonać podziału zadań,
np. wytypować osobę do witania gości, odbierania prezentów itd.)
Dokonać ostatecznych ustaleń z firmami zewnętrznymi
Czas trwania ceremonii, szczególne życzenia, sprawdzić, czy wszystkie terminy
zostały pisemnie potwierdzone:
Lokalizacja
Restauracja/catering
Fotograf
Kapela, program muzyczny
Florystka
Fryzjer/kosmetyczka

Sprawdzić dekorację: czy wszystkie elementy dekoracji zostały dostarczone?
W razie potrzeby samodzielnie wykonać ozdoby
Rozchodzić buty na ceremonię ślubną
Ślub kościelny: przeprowadzić próbę generalną w kościele
Jeszcze raz przestudiować punkt po punkcie listę ślubnych spraw i zadań

NOTATKI

1 TYDZIEŃ WCZEŚNIEJ
Przygotować punkt z artykułami pierwszej potrzeby:
Chusteczki
Zapasowe rajstopy
Zestaw do makijażu
Lakier do włosów
Szczotkę do włosów
Dezodorant
Chusteczki odświeżające
Przybornik do szycia
Agrafki
Drobne pieniądze
Butelkę wody
Gumy do żucia/cukierki
Plastry na pęcherze

Dopiąć na ostatni guzik przygotowania do podróży poślubnej
(przygotować dokumenty, spakować walizkę)
Przyszykować stroje, odebrać obrączki i odłożyć w bezpieczne miejsce
Sprawdzić prognozę pogody, zastanowić się nad alternatywami w razie niepogody
Sprawdzić opcje dojazdu do urzędu stanu cywilnego i jeszcze raz pojechać do lokalu, w którym
odbędzie się uroczystość; poinformować gości o ewentualnych remontach dróg lub objazdach
Skontrolować daty płatności rachunków i warunki dzierżaw i wynajmu

NOTATKI

1 - 2 DNI WCZEŚNIEJ
Udekorować salę

NOTATKI

W DNIU CEREMONII ŚLUBNEJ
Zjeść obfite śniadanie (w tym żurawinę na wypadek obniżenia poziomu cukru), wypić dużo płynów
Zająć się stylizacją: wizyta u fryzjera, makijażystki, założyć suknię i dodatki
Odebrać kwiaty lub poczekać na ich dostawę
Schować/nie zapomnieć obrączek
A co najważniejsze: zachować spokój!

Cieszcie się tym wyjątkowym dniem!

PO WESELU
Posprzątać salę
Wybrać się w podróż poślubną i przeżywać niezapomniane chwile podczas miesiąca miodowego
Rozpakować prezenty, przeczytać kartki ślubne
Zwrócić pożyczone/wynajęte rzeczy
Rzucić okiem na rachunki: wyrównać niezapłacone kwoty, odebrać kaucje
Kartki z podziękowaniami: wypisać, wybrać zdjęcia, dać do druku, rozesłać
Poinformować o zmianie nazwiska:
(urzędy, banki i ubezpieczalnie, kasę chorych,
pracodawcę, spółdzielnię mieszkaniową, stowarzyszenia, pozostałe instytucje)
Wymienić tabliczkę z nazwiskiem na dzwonku i skrzynce na listy
Założyć nowy, oficjalny adres e-mail (do załatwiania spraw urzędowych czy wysyłania CV)
Sprawdzić aktualne ubezpieczenia, w razie potrzeby zgłosić zmiany
Pooglądać zdjęcia z wesela i powspominać,
ewentualnie wybrać zdjęcia i przygotować album
(Dużo) szczęścia na nowej drodze życia!

NOTATKI

