TERMINARZ WESELNY
czyli co, gdzie, kiedy?
Dobry terminarz ślubny to podstawa udanego ślubu i wesela.
Zobacz więc, co musisz zrobić:

12 miesięcy wcześniej:

Uwagi:

1. Poinformować rodziców o zaręczynach, zorganizować
wspólne spotkanie rodzin
2. Ustalić datę ślubu
3. Rozpocząć poszukiwania odpowiedniej sali, zarezerwować ją
4. Pomyśleć o oprawie muzycznej: zespół czy dj? Przejrzeć
oferty
5. Wybrać kościół, w którym odbędzie się uroczystość
6. Zdecydować jaki będzie typ ślubu: konkordatowy, cywilny a
może oddzielnie kościelny i cywilny
7. Ustalić miejsce uroczystości: Urząd Stanu Cywilnego czy
kościół
8. Podjąć decyzję czy kursy przedmałżeńskie będziecie odbywać
normalnie czy w trybie weekendowym
9. Określić jaki budżet przeznaczycie na uroczystość
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Uwagi:

10-9 miesięcy wcześniej:
10. Ustalić wstępną liczbę gości
11. Podzielić koszty wesela
12. Pomyśleć o podróży poślubnej (zorientować się czy będą
potrzebne wizy, szczepionki, paszporty), ustalić urlop w tym
samym czasie
13. Zamówić fotografa, kamerzystę
14. Jeżeli zdecydowaliście się już na zespół lub dj'a to
zarezerwujcie termin
15. Wybrać świadków i zapytać ich o zgodę
16. Wstępnie zarezerwować firmę dekorującą
17. Rozejrzeć się za noclegami dla gości

Uwagi:

8-5 miesięcy wcześniej:
18. Wybrać rodzaj transportu dla siebie i gości
19. Rozpocząć poszukiwania wyśnionej sukni ślubnej`
20. Kupić bieliznę, buty (przydadzą się do mierzenia sukni)
21. Wstępnie ustalić MENU

Uwagi:

4 miesiące wcześniej:
22. Zrobić listę prezentów
23. Jeżeli zamierzacie sami zrobić zaproszenia to jest to ostatni
gwizdek, żeby się tym zająć
24. Zapisać się się na kurs taneczny

.

25. Pomyśleć o upominkach dla gości i zamówić je
26. Zarezerwować podróż poślubną
27. Zamówić dodatkowe atrakcje na przyjęcie (o ile je
rozważacie)
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3 miesiące wcześniej:

Uwagi:

28. Odebrać z kancelarii parafialnej metryki chrztu z adnotacją o
bierzmowaniu (jeżeli ślub odbędzie się w innej parafii) a z
USC odebrać skrócone odpisy aktów urodzenia
29. Odebrać z USC dokumenty zezwalające na ślub (w przypadku
ślubu konkordatowego) lub złożyć dokumenty w innym
urzędzie
30. Jeżeli sami nie robiliście zaproszeń to pora je kupić, wypisać i
rozesłać
31. Najwyższy czas na zakup obrączek

2 miesiące wcześniej:

Uwagi:

32. Zarezerwować kosmetyczkę i fryzjera
33. Pierwsza spowiedź przyszłych małżonków
34. Spisać w kancelarii parafialnej protokół przedślubny
35. Spotkać się z notariuszem – o ile zdecydowaliście się na
rozdzielność majątkową
36. Potwierdzić noclegi dla gości
37. Należy też przekazać ofiarę na zapowiedzi

1 miesiąc wcześniej:

Uwagi:

38. Ustalić wystrój wnętrza kościoła, sali i dekoracje stołów
39. Potwierdzić ostateczną liczbę gości
40. Zamówić ciasta, tort
41. Zakupić napoje alkoholowe oraz inne napoje
42. Zamówić bukiet ślubny, butonierkę, wiązanki
43. Ustalić przebieg zabawy weselnej z zespołem/dj
44. Wybrać utwór na pierwszy taniec
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45. Kupić garnitur, buty, dodatki (koszula, pasek, spinki do
koszuli, krawat/musznik/muszkę, bieliznę)
46. Zaplanować wieczór panieński/ kawalerski
47. Przypomnieć się fotografowi/kamerzyście

2 tygodnie przed ślubem:

Uwagi

48. Skompletować ślubne stroje oraz dodatki
49. Zrobić ostateczne przymiarki i ewentualne poprawki
50. Wybrać się na próbny makijaż i fryzurę
51. Rozplanować gości przy stołach
52. Poprosić 2 zaufane osoby o pomoc przy odbieraniu prezentów
oraz kwiatów przed kościołem i w sali
53. Spisać w kancelarii parafialnej akt ślubu
54. Wybrać się z wizytą na solarium

1 tydzień wcześniej:

Uwagi:

55. Ostateczne spotkanie z księdzem
56. Wybrać się do salonu piękności i na zabiegi relaksacyjne
57. Dostarczyć napoje i alkohole w miejsce, gdzie odbędzie się
przyjęcie

1 dzień wcześniej:

Uwagi

58. Druga spowiedź przedślubna
59. Przygotować obrączki, potrzebne dokumenty
60. Spakować niezbędnik Panny Młodej
61. Wybrać się z wizytą do kosmetyczki: manicure
62. Purtelam
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DZIEŃ ŚLUBU:

Uwagi:

63. Pojechać do fryzjera i kosmetyczki
64. Odebrać kwiaty
65. Nie zapomnieć zabrać dokumentów i obrączek
66. Nie zapomnieć niezbędnika Panny Młodej
67.

DOBRZE SIĘ BAWIĆ!

Po ślubie:

Uwagi:

68. Oddać stroje do pralni bądź wypożyczalni
69. Rozliczyć się z wykonawcami usług
70. Zatwierdzić w pracy i w urzędach formalności ze zmianą
nazwiska, adresem zamieszkania
71. Po około 2 tygodniach odebrać gotowe odpisy aktu
małżeństwa z USC
72. Wybrać się w zasłużoną podróż poślubną

POWODZENIA!
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