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ślubna checklista



12 miesięcy przed 
dniem ślubu

Określić budżet
Ustalcie jaki budżet planujecie na całe przyjęcie, oraz ile planujecie (mniej więcej) 
wydać na poszczególnych wykonawców. Sprawdźcie kilka ofert i porównajcie je ze 
sobą

Klimat i forma ślubu
Przedyskutujcie jaką formę będzie miał Wasz ślub, czy będzie to ślub cywilny, czy 
kościelny. Ustalcie motyw przewodni, oraz klimat.

Wybrać planowaną datę i godzinę ślubu
Zastanówcie się nad datą, nad rokiem, oraz porą roku w której chcecie zorganizo-
wać ślub, może będzie to poza sezonem, wiosna lub jesienią?

Rozpocząć układanie listy gości w celu oszacowania ich liczby 
Zróbcie ja wspólnie, lub każdy osobno, następnie zweryfikujcie kogo chcecie 
zaprosić, a później zapiszcie sobie ilość gości na liście. 

Odwiedzić i zarezerwować miejsca ślubu i przyjęcia weselnego. 
Najlepiej zrobić to na minimum rok przed, w zależności od wybranego terminu 
(zwróćcie uwagę, że rezerwując termin w sezonie większość sal ma już zarezerwo-
wane daty na dwa lata w przód!). 



Wyszukać i sprawdzić dostępność terminu u fotografa
Terminy u dobrego fotografa szybko się rozchodzą, nie zwlekajcie z odezwaniem 
się i zapytaniem o termin.

Wyszukać i sprawdzić dostępność terminu u filmowca
Podobnie jak z fotografem - gdy jakaś firma przykłuje Waszą uwagę nie zwlekajcie 
się z zapytaniem o termin. W mailu z zapytaniem potrzebne będą informacje 
o terminie, lokalizacji i formie ślubu, oraz wstępnej ilości gości

Wyszukać i sprawdzić dostępność terminu DJa/Zespołu wesel-
nego
Do wyboru mamy Dja i animatora, zespół dwu, trzy osobowy, lub sześcio, a nawet 
siedmioosobowy zespół grający na żywo. 

Jeśli planujemy ślub kościelny – odwiedzić biuro parafialne
To najwyższy czas aby odwiedzić biuro parafialne, zarezerwować wstępnie termin, 
oraz dowiedzieć się czego dokładnie potrzebujemy do zawarcia związku małżeń-
skiego (każda parafia ma inne wymogi).

912- miesięcy przed 
dniem ślubu



Stworzyć ostateczną liczbę gości
Po kolejnych weryfikacjach należy stworzyć listę gości, którą wyślecie na zlecenie 
druku zaproszeń 

Zarezerwować termin u dekoratorki
W zaleźności od :popularności dekoratorki, może być to 8 miesięcy, pół roku, 
albo 4 miesiące. Im szybciej tym lepiej. Przed wysłaniem maila zbierzcie sobie 
inrpiracje, które Wam się podobają, dekoratorka na pewno Was o to zapyta.

Przemyśleć atrakcje weselne, oraz odezwać się do najciekaw-
szych
Fotobudka, fotolustro, stół barmański, stół słodki, pokaz taneczny, magik, fajerwer-
ki. Na rynku jest tego mnóstwo. Pamiętajcie jednak żeby znaleźć złoty środek,

Zarezerwować pokoje hotelowe dla gości przyjezdnych
Jeśli obiekt w którym odbywa się Wasze wesele nie posiada miejsc noclegowych, 
najwyższy czas żeby zarezerwować je w obiekcie hotelowym w pobliżu

Wyszukać obrączki ślubne
Zdecydowanie polecam złotnika do takch zleceń, Przejrzyjcie najlepiej kilka ofert, 
rozglądnijcie się trochę, poczytajcie o kruszcu, oraz o wzorach obrączek.

Wybrać i zamówić suknię ślubną
To już ten czas. Umów się na wybór siukni do kilku lokali, Pamiętaj, żeby zabrać ze 
sobą mniej więcej trzy osoby, im więcej osób tym większy haos - każdy ma inne 
zdanie.

Zaplanować spotkania w sprawie projektu tortu weselnego 
i degustacje.
Wybierzcie kilka cukierni, przeanalizujcie oferty i wybierzcie najlepszą

6 miesięcy przed 
dniem ślubu

9-



Odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego celem zarezerwowania 
terminu
Gdy wybieramy ślub w USC przyda Nam się tylko dowód osobisty, musimy przy-
gotować się na opłatę - 84 zł, lub w przypadku ślubu w plenerze - 1084 zł

Ostatecznie zamknąć listę gości
Po kolejnych weryfikacjach należy stworzyć listę gości, którą wyślecie na zlecenie 
druku zaproszeń 

Zamówić zaproszenia
Jak wyżej - z gotową już listą gości wybieramy i zlecamy druk zaproszeń. W zależ-
ności od ilości gości domówcie sobie około 10 sztuk zaproszeń do wypełnienia.

Wysłać zaproszenia
W zależności od tego czy ślub odbywa się w sezonie lub poza nim (pamiętajcie, że 
sezon ślubny to także sezon urlopowy), oraz w który dzień tygodnia odbywa się 
Wasze wesele, zaproszenie należy wysłac od 3 - 6 miesięcy przed.

Wybrać fryzjerkę i umówić się na fryzurę próbną
Rozważ więcej niż jedną ofertę, umów się koniecznie na fryzurę ślubną, żeby w 
Twoim pięknym dniu nie było wpadki!

Wybrać kosmetyczkę i umówić się na próbny makijaż
Jak wyżej - makijaż próbny jest niezwykle ważny aby sprawdzić jego trwałość, oraz 
to jak się w nim czujesz.

Wynająć transport do ślubu (auto, powóz, limuzyna itp.)
Jeśli ślub bierzecie w innym miejscu niż wesele, czas zastanowić się nad transpor-
tem dla Was, a także dla Waszych gości, jeśli wyberacie opcję z dojazdem na miej-
sce.

Wyszukać i zamówić ubiór dla Pana młodego
To jest ten czas, gdzie ubiór wybiera Pan Młody, oprócz tego, że ma dobrze wyglą-
dać, musi być mu przede wszystki WYGODNIE. Polecam garnitur z wełny (Nie 
WEŁNIANY - najlepiej żeby w składzie była duża zawartość wełny)

4 miesiące przed 
dniem ślubu

6-

Zamówić tort weselny
Jeśli wybraliście już najsmaczniejszy tort i najlepszą cukiernię - to jest najwyższy 
czasjego zamówienie i dogranie szczegółów!



Uzyskać zezwolenie na zawarcie małżeństwa
Jest to najwyższy czas na dopełnienie wszystkich zobowiązań wobec biura para-
fialnego, a także dostarczeniu dokumentu o złożeniu zapewnienia, że nie wiecie o 
istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (jest on ważny 6 

Zamówić obrączki ślubne
Jeśli złotnik, a także wzór obrączek jest juz wybrany, jest najwyższy i ostateczny  
czas na zamówienie ich!

Wybrać oprawę muzyczną ślubu
Oprawa muzyczna podczas ceremonii ślubu - jest  to taka wisienka na torcie cere-
monii nie rezygnujcie z tego na rzecz ciszy podczas ślubu cywilnego, lub pierw-
szego lepszego organisty podczas ślubu kościelnego!

Jeśli w planach jest napisanie własnej przysięgi małżeńskiej, 
zacznij jej pisanie już teraz
Nie róbcie tego na ostatnią chwilę, zawsze można coś dopisac/wykreślić, ale lepiej 
mieć już ją stworzoną, albo chociaż ją rozpocząć. 

Potwierdzić wszystkie plany związane z transportem
Potwierdzić z przewoźnikiem transport gości, godzinę, oraz miejsce. Potwierdzić z 
Waszym kierowcą cały plan działania.

Zamówić resztę papeterii (winietki, menu)
Zapewne macie już ustalone menu, oraz ostateczną liczbę gości. na 8 tygodni 
przed ślubem warto zlecić druk winietek i menu. Wybierzcie dodatkowe wynietki 
do wypełnienia, zdarzają się 

2 miesięcy przed 
dniem ślubu

4-

8 tygodni przed
dniem ślubu

4-
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Potwierdzić szczegóły z fotografem, florystą i innymi wykonaw-
cami. 
Upewnij się, że wszyscy znają miejsce i godzinę ślubu

Zakupić upominki dla gości weselnych
Podziękowania dla gości to bardzo miły gest, zadbaj o to żeby były one interesują-
ce, może nawet niekonwencjonalne. 

Opracować rozmieszczenie gości przy stole podczas przyjęcia 
weselnego
Jeśli posiadacie już winietki najlepszym sposobem będzie pogrupowanie ich 
według stołów

Zakończyć ustalenia dotyczące świadków i gości przyjezdnych. 
Dograć wszystkie szczegóły związane z dojazdem, oraz noclegiem gości, wydanie 
swoim świadkom zadan do wykonania

Napisać scenariusz wesela
Bardzo fajna sprawa, nie musicie pisac go szczegółowo, wystarczy opisać co się 
będzie po kolei działo i jakie atrakcje planujecie, przekażcie go potem wykonaw-
com

Przeprowadzić ostatnią przymiarkę sukni ślubnej
Wprowadź ostatnie już drobne poprawy!

Powoli przygouj się do potwierdzania przez gości swojej obec-
ności
Nie ukrywam - to będzie cieżki czas, wielu gości może Wam nie potwierdzić obec-
ności w czasie, będziecie musieli ich upominać. Życzę Wam, żeby wszystko jednak 
poszło zgodnie z planem :)

4 tygodnie przed 
dniem ślubu

2-
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Sprawdź, czy wszyscy goście potwierdzili swoją obecność
Czas najwyższy aby wszyscy goście potwierdzili swoją obecnosć.

Włożyć wszelkie opłaty wymagane w dniu ślubu do kopert, aby 
ułatwić płacenie. 
To zdecydowanie najlepsze wyjście. Pogrupujcie i podpiszcie koperty, przekażcie 
jej zaufanej osobie aby w Waszym imieniu uiściła opłaty.

Podać w Sali ostateczną ilość osób
Gdy wszyscy goście potwierdzą swoje przybycie najwyższy czas, aby przekazać 
ilosć osób sali weselnej, lub cateringowi.

Spotkaj się ze świadkami by dograć scenariusz przyjęcia
Przekażcie scenariusz wesela świadkom, na pewno z checią poznają szczegóły 
tego wspaniałego dnia! 

Upewnij się, że wszystko jest odebrane, gotowe i na swoim miej-
scu czeka na kolejny dzień 
Lepiej to zrobić juz teraz, niz czekać do ostatniej chwili!

Odpręż się - idź spać jak najwcześniej
Może to głupie, bo wiadomo - emocje. Ale postarajcie się odprężyć, weźcie gorącą 
kąpiel i pójdźcie spać najwcześniej jak się da! Przed Wam piękny i długi dzień!

5 dni przed dniem 
ślubu

7-

1 dzień przed
dniem ślubu

2-



Odprężyć się i zachować spokój
Spokojnie, wszystko jest juz dograne, każdy zna swoje obowiązki, wszystko będzie 
dobrze :)

Zjeść coś
Znam ten stan kiedy jedzenie ledwo przechodzi przez gardło, ale lepiej spróbowac 
zjeść coś lekkiego niż potem czuć się źle.

Zaplanować co najmniej dwie godziny na ubranie się
Zdarza się wiele rzeczy. Czasem trzeba coś naprawić, poprawić, lub zmienić. Nie 
odkładajcie ubierania się na ostatnią chwilę.

Weź głęboki wdech i ciesz się tym dniem!
To najpiękniejszy dzień w Waszym życiu! czekaliście na niego od tak dawna! Nawet 
jeśli coś nie wyjdzie po Waszej myśli, pamiętajcie - tylko Wy o tym wiecie :)
Szybko o tym zapomnicie a piękne wspomnienia zostana na zawsze!

Dzień ślubu

Mam nadzieję, że checklista którą dla Was przygotowałam uporządkuje 
Wasze myśli i pozwoli czerpać większą radość z przygotowań do najpięk-
niejszego dnia w Waszym życiu. Życzę Wam powodzenia podczas przygoto-
wań oraz wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Celebrujcie
i cieszcie się tym dniem ponieważ mija on bardzo szybko.

Gdybyście jednak napotkali jakąś trudność podczas organizacji zapraszam 
do kontaktu.

Powodzenia! 

Małgorzata Ceniak - Chuchro
Wedding&Event planner

+48 573 952 564

biuro@pastelowyslub.pl

pastelowyślub.pl


