To szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które wkrótce zmierzą się
z organizacją ceremonii zaślubin i przyjęcia weselnego. Podczas warsztatów omówiona

zostanie tematyka powiązana z planowaniem i organizacją ślubu i wesela, niezbędna do
świadomego i skrupulatnego zaplanowania tego wydarzenia.
Zagadnienia jakie będą omawiane to:
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Typy

i

charakterystyka

humanistyczny);

ślubów

(cywilny,

kościelny,

konkordatowy,

Ślubne formalności (dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego);
Ślub w plenerze;
Śluby w innych kulturach i religiach (w razie zapotrzebowania);
Terminarz działań przy organizacji ślubu i wesela;
Koordynacja dnia ślubu (scenariusz uroczystości dla usprawnienia działań);
Kosztorys (jak i na czym zaoszczędzić);
Weryfikacja podwykonawców (umowy z podwykonawcami; na co zwrócić uwagę,
czego się wystrzegać, co jest niezbędne);
Jak stworzyć listę gości;
Papeteria ślubna;
Dobór miejsca wesela (m.in. wesele w plenerze);
Menu weselne;
Weselne savoir vivre (m.in. zaproszenia, usadzenie gości);
Jak wybrać temat przewodni wesela (charakterystyka poszczególnych styli);
Oprawa muzyczna ślubu i wesela;
Oprawa florystyczna i dekoracja światłem;
Czym kierować się przy wyborze fotografa;
Weselne atrakcje;
Czym do ślubu;
Zakwaterowanie gości;
Jak podziękować rodzicom, świadkom i zaproszonym gościom;

•
•
•
•

Strój Państwa Młodych (porady dotyczące doboru garderoby, przymiarki
sukien ślubnych);
Bielizna do zadań specjalnych w dniu ślubu (porady brafitterki);
Makijaż i fryzura (porady makijażystki i stylistki fryzur);
Ślubne oszczędności, czyli DIY.

Szkolenie odbędzie się w eleganckich wnętrzach hotelu Bellotto w Warszawie, który
jest doskonałym miejscem do zorganizowania wesela. Suknie ślubne Collinter, biżuteria

Pierre Lang, konsultacje z makijażystką gwiazd Małgorzatą Smelcerz oraz
profesjonalną brafitterką, liczne dekoracje florystyczne, odpowiednie oświetlenie,
słodki stół czy papeteria ślubna to tylko część tego co czeka Was na szkoleniu.

Podczas warsztatów zaplanowane są atrakcje, dzięki którym uczestnicy będą mieli
możliwość otrzymania zabiegu w spa hotelu Bellotto czy zwrotu kosztów kursu.

Ponadto otrzymają plannery ślubne oraz listę zaufanych firm z branży, a także rabat
na usługę koordynacji dnia ślubu.
Przerwa kawowa i lunch w cenie.
Koszt kursu 399 zł
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie zgłoszenia na adres
p.komorowska@zareczyny.pl oraz wpłata kwoty na konto. Liczba miejsc ograniczona.

