Lista kontrolna kalendarza przygotowań do ślubu
Poniższa lista kontrolna została zaprojektowana w oparciu o (idealny) harmonogram
dwunastomiesięczny. Jeśli planujesz swój ślub w krótszym czasie, zacznij od początku listy i
spróbuj jak najszybciej nadrobić zaległości. W polach po lewej stronie elementów zaznaczaj
zadania, które zostały wykonane.

9–12 MIESIĘCY PRZED DNIEM ŚLUBU:

☐ Zorganizować spotkanie z rodzicami.
☐ Określić budżet i podział wydatków.
☐ Przedyskutować wielkość, styl, lokalizację i zakres ślubu.
☐ Wybrać planowaną datę i godzinę ślubu. (Rzeczywista data będzie zależała
od dostępności miejsca).

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

☐ Odwiedzić i zarezerwować miejsca ślubu i przyjęcia weselnego.
☐ Spotkać się z duchownym.
☐ Rozpocząć układanie listy gości w celu oszacowania ich liczby. Rozważając,
kogo trzeba zaprosić, a kogo byłoby miło zaprosić, wziąć pod uwagę budżet.

☐ Rozpocząć poszukiwanie sukni ślubnej.

6–9 MIESIĘCY WCZEŚNIEJ:

☐ Wybrać uczestników przyjęcia weselnego.
☐ Przygotować listy prezentów na ślub/wieczór kawalerski lub panieński.
☐ Wynająć fotografa i kamerzystę.
☐ Zarezerwować zaręczynową sesję fotograficzną, szczególnie jeśli w planach
jest dołączenie profesjonalnego zdjęcia zaręczynowego do kart z
powiadomieniem o ślubie.

☐ Wynająć organizatora cateringu.
☐ Wynająć florystę.
☐ Uzgodnić, jaka muzyka będzie grana podczas ceremonii i przyjęcia.
(Wśród tych zadań może znaleźć się zarezerwowanie zespołu lub solisty,
wynajęcie DJ-a, wybranie utworów muzycznych itd.).

☐ Zarezerwować pokoje hotelowe dla gości przyjezdnych. (Zapytać o ceny
grupowe).

☐ Wysłać karty z powiadomieniem o ślubie. (W miarę możliwości dołączyć
informacje o zakwaterowaniu i mapy).

☐ Poszukać obrączek ślubnych.
☐ Wybrać i zamówić suknię ślubną, zostawiając
dostatczenie dużo czasu na jej dostarczenie i
modyfikacje.

☐ Zaplanować spotkania w sprawie projektu
tortu weselnego i degustacje.

☐ Rozpocząć planowanie podróży poślubnej.

☐ Kupić sukienki dla druhen.

4–6 MIESIĘCY WCZEŚNIEJ:

☐ Zamknąć listę gości.
☐ Zamówić zaproszenia (25 dodatkowych) i inne
druki ślubne (tj. kartki z miejscem przy stole i
podziękowania).

☐ Zaplanować zabiegi kosmetyczno-fryzjerskie w
dniu ślubu; zapytać stylistę, ile czasu przed

☐ Dopiąć wszystkie plany podróży poślubnej. W
przypadku wyjazdu za granicę zatroszczyć się
o wizy, paszporty i szczepienia.

☐ Wynająć transport do ślubu (powóz, limuzyna
itp.).

☐ Zaplanować próbę generalną.

ślubem rezerwuje terminy i czy zgadza się
pracować w miejscu ślubu.

2–4 MIESIĄCE WCZEŚNIEJ:

☐ Uzyskać zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
Dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty.

☐ Zamówić fraki dla pana młodego i jego
drużbów.

☐ Spotkać się z organizatorem cateringu w celu
ustalenia menu, wyboru win itd.

☐ Zamówić tort weselny.

☐ Zamówić obrączki ślubne.
☐ Zatwierdzić muzykę na ceremonię ślubną i
przyjęcie weselne.

☐ Zarezerwować pokój hotelowy na noc
poślubną.

☐ Jeśli w planach jest napisanie własnej przysięgi
małżeńskiej, zacząć jej pisanie już teraz.

4–8 TYGODNI WCZEŚNIEJ:

☐ Wysłać zaproszenia na ślub 8 tygodni przed
datą ślubu.

☐ Potwierdzić wszystkie plany związane z
transportem.

☐ Przeprowadzić próbę uczesania i makijażu
(łącznie z welonem, jeśli to konieczne).

2–4 TYGODNIE WCZEŚNIEJ:

☐ Opracować rozmieszczenie gości przy stole
podczas przyjęcia weselnego.

☐ Zakończyć ustalenia dotyczące druhen,
drużbów i gości przyjezdnych.

☐ Potwierdzić szczegóły z fotografem, florystą i
innymi dostawcami.

☐ Ułożyć listę wszystkich dostawców i firm
zaangażowanych w przygotowanie ślubu
razem z informacjami kontaktowymi. Nosić tę
listę wszędzie ze sobą (na wszelki wypadek).

☐ Poinformować uczestników próby generalnej o
jej szczegółach.

☐ Przeprowadzić ostatnią przymiarkę sukni
ślubnej panny młodej i sukienek druhen.

☐ Napisać toast na próbę generalną.

☐ Obejrzeć miejsce, w którym panna młoda, pan
młody, druhny i drużbowie będą przebierać się
na uroczystość.

☐ Kupić upominki dla druhen i drużbów.

1 TYDZIEŃ WCZEŚNIEJ:

☐ Włożyć wszelkie opłaty wymagane w dniu
ślubu do kopert, aby ułatwić płacenie.

☐ Podać organizatorowi cateringu ostateczną
liczbę osób.

☐ Wyznaczyć zaufaną osobę, która dostarczy
ważne przedmioty (noż do tortu, kieliszki itp.)
na przyjęcie.

☐ Wyznaczyć osobę do roli „organizatora”, który
zajmie się wszelkimi problemami wynikłymi w
ostatniej chwili.

☐ Dopiąć ostatnie szczegóły dotyczące przyjęcia
weselnego.

☐ Poddać się ostatnim zabiegom kosmetycznym
(manicure, kosmetyka twarzy, masaż, depilacja,
modelowanie brwi itp.)

+DZIEŃ PRZED ŚLUBEM:

☐ Zgromadzić następujące przedmioty:
☐ Coś starego
Symbolizuje ciągłość stosunków rodzinnych i
dziedzictwo

☐ Coś nowego
Symbolizuje optymizm i nadzieję na nowe życie

☐ Coś pożyczonego
Przedmiot od przyjaciela żyjącego w
szczęśliwym związku małżeńskim lub od
członka rodziny

☐ Coś niebieskiego
Symbolizuje miłość i wierność

DZIEŃ ŚLUBU:

☐ Wysłać zawiadomienia o ślubie pocztą.
☐ Odprężyć się i zachować spokój.
☐ Zjeść coś.
☐ Zaplanować co najmniej dwie godziny na ubranie się.
☐ CIESZYĆ SIĘ TYM WYJĄTKOWYM WYDARZENIEM!

☐ Potwierdzić ustalenia dotyczące podróży
poślubnej.

☐ Spakować się w podróż poślubną
☐ Spędzić miły dzień z rodziną i przyjaciółmi.
☐ Wziąć udział w próbie generalnej; wręczyć
upominki druhnom i drużbom..

☐ Przekazać świadkowi obrączki i opłatę dla
duchownego.

☐ Spróbować trochę odpocząć

