
Przykład z życia wzięty
Ślub w roku 2012

KOSZTY FORMALNOŚCI:  (858 zł)

Urząd Stanu Cywilnego w Lesznie, opłata skarbowa – 84 zł
Skrócony odpis aktu urodzenia (22 zł*2 osoby)- 44 zł
Metryka chrztu Pana Młodego - 50 zł
Kursy przedmałżeńskie (weekendowe) -280 zł
Kościół/msza- 400 zł

KOSZTY PRZYJĘCIA:  (8 248,3 +11.040 zł)

Koszt menu weselnego -120 zł/osoba (90*100%+4*50%+2*gratis)
Wódka/Wino/Piwo 2498 zł + 1093,82 + 226,48 = 3818,30
Tort – 330 zł
Fotograf + kamerzysta- 2500 zł
Zespół – 1600 zł

STRÓJ PANNY MŁODEJ: (2.038 zł)

Suknia ślubna nowa- 1750 zł (Poznań)
Welon (zamawiany przez Internet)- 50 zł
Buty zielone (likwidacja sklepu w Gostyniu, promocyjna cena) -29 zł
Bielizna- 100 zł
Biżuteria- 39 zł
Fryzura ślubna – 70 zł
Makijaż- prezent, wieczór panieński
Manicure – prezent, wieczór panieński
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STRÓJ PANA MŁODEGO: (1.032 zł)

Garnitur- 650 zł
Bielizna – 23 zł
Buty + koszula + krawat + spinki do koszuli = 290 zł
Pasek – 69 zł

KOSZTY DODATKOWE : (5 .221 zł)

Dekoracja sali- (balony, wstążki itp.) 18 zł + 145 zł
Dekoracja kościoła – 400 zł podzielone przez 4 pary, które tego dnia brały ślub/ 100 zł na parę
Organista- 150 zł
Fryzura próbna I -35 zł
Fryzura próbna II + farbowanie – 135 zł
Wiązanka ślubna + butonierka – 115 zł
Obrączki – 1550 zł
Samochód – pożyczony(sąsiad)
Wystrój samochodu – własny
Zaproszenia- własne dzieło (druk-15zł,  papier-gratis, dekoracje-50zł)
Winietki – własne dzieło
Księga gości – prezent
Czekolady za telegramy/cukierki – 133 zł
Upominki dla gości- 55 zł
Podziękowania- 200 zł
Przeróbki sukni– 230 zł
Poduszka pod obrączki – pożyczona
Podwiązka – prezent
Stół wiejski – 500 zł
Sukienka na poprawiny – 40 zł
Miejsca noclegowe  dla gości – 35 zł/osoba (35*50 osób=1.750 zł)
Ciasto- własny wypiek

17.397,3 zł + 11.040 zł = 28.437,30 zł

Oczywiście,  o kilku rzeczach można było zapomnieć. 
Należy więc przyjąć dodatkową kwotę 2.000 zł na zapomniane wydatki.
Nie zostały wliczone również koszty dojazdów. 
Koszty tutaj przedstawione są rzeczywistymi kosztami, jakie musieli ponieść Państwo Młodzi, 
wyprawiając uroczystość weselną. Jak widać w przygotowaniach pomagała w znacznym stopniu 
rodzina. Uroczystość ta odbyła się w 2012 roku. 

28.437,30 + 2.000 = 30.437,30
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