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O mnie

Nazywam się Anna Łuczak i jestem
Mistrzynią Ceremonii �lubnej oraz
Wedding Plannerką.  Prowadzę śluby
humanistyczne, gdzie Pary wcześniej tego
samego dnia wzięły ślub kościelny lub
cywilny. Dodatkowo prowadzę
Ceremonię w sposób kompleksowy, to
znaczy zajmuję się organizacją ślubu          
 i wesela od A do Z, nawet dla osób, które
nie mogą z różnych przyczyn zawrzeć
związku cywilnego bądź wyznaniowego.

Prowadzę działalność, która związana jest
z eventami (kompleksowa organizacja
takich przyjęć jak: ślub i wesele, baby
shower, oświadczyny, Chrzest, Komunia
�więta czy urodziny.

Moja firma (Magiczna Paczucha) zajmuje
się tworzeniem prezentów i dekoracji na
wszystkie możliwe okoliczności
wykorzystując przy tym różne techniki
rękodzielnicze.

Prowadzę warsztaty z rękodzieła dla osób,
które zainteresowane są nim zarówno
hobbystycznie jak i zawodowo. 

Prowadzę również kreatywne warsztaty
dla dzieci ze szkół podstawowych,
przedszkola, jak i dla osób, którzy chcą
spędzić kreatywnie urodziny czy wieczór
panieński.

www.magicznapaczucha.pl

@luczakovama @magicznapaczucha @magicznapaczucha @magicznapaczucha

https://www.instagram.com/luczakovama/
https://www.facebook.com/magicznapaczucha/
https://www.youtube.com/channel/UCEe-3oTKfP1nR0XqCIwT5hQ
https://magicznapaczucha.pl/
https://www.instagram.com/luczakovama/
https://www.facebook.com/magicznapaczucha/
https://www.youtube.com/channel/UCEe-3oTKfP1nR0XqCIwT5hQ
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Co to jest ślub humanistyczny

�lub humanistyczny jak sama nazwa wskazuje, za punkt swojej
orientacji bierze (z angielskiego "human") człowieka, a dokładniej
Was- czyli Parę Młodą. Taki ślub jest jednym ze sposobów            
na powiedzenie drugiej połówce "Kocham Cię! Jesteś
najważniejszą osobą w moim życiu!" na swój własny, wyjątkowy     
i niepowtarzalny sposób, bez żadnych ograniczeń. To jak będzie
wyglądać Ceremonia �lubu Humanistycznego zależy wyłącznie
od narzeczonych, ich upodobań, zainteresowań, marzeń              
 i potrzeb. Ceremonia może mieć charakter romantyczny,
poważny ale również i humorystyczny. Miejsce oraz pora jest
zależna od Was. Należy jednak pamiętać, że ślub humanistyczny
nie niesie ze sobą żadnych skutków prawnych ani wyznaniowych,
więc nie jest ważny ani dla państwa ani dla Kościoła. Natomiast
może być ich dopełnieniem.

www.magicznapaczucha.pl

Humanizm to pewna postawa życiowa oparta na założeniu, że
ludzie mają prawo i obowiązek samodzielnie kształtować             
 i nadawać sens swojemu życiu. Humanistyczny porządek świata
cechują etyka i najnowsze osiągnięcia w nauce.
Humaniści wierzą w rzeczywistość taką jak ją widzimy i znamy  
 z naszych ludzkich doświadczeń i historii. Łączą ich takie
wartości jak empatia, szacunek i współczucie dla innych. Chcą
kolektywnie budować świat, w którym będą szczęśliwi.

Czym jest humanizm

https://magicznapaczucha.pl/


Pary jednopłciowe, niewierzące, osoby, które odchodzą od
Kościoła, a jest ich coraz więcej. Ale także osoby wierzące, ale nie
utożsamiające się z żadnym obrządkiem religijnym, które szukają
czegoś więcej niż ślub cywilny, konkordatowy, kościelny, bo ten
może być dla nich mało wyjątkowy. 

Pary heteroseksualne decydują się na ślub humanistyczny, aby
przeżyć go po swojemu. Ceremonia kościelna czy cywilna jest
zazwyczaj sztywna, narzucone są w nich pewne schematy              
i rytuały, których nie można zmienić. Para Młoda musi się
dostosować do nich, a nie odwrotnie jak to właśnie jest              
 w przypadku ślubu humanistycznego.

Kto i dlaczego decyduje sie na ślub
humanistyczny?

Jak wyglada ślub humanistyczny

Humanistyczną Ceremonię Zaślubin cechuje przede
wszystkim dowolność. 
Przebieg ślubu zależy od Waszej fantazji.
Aranżacja miejsca, w którym odbywa się ślub humanistyczny
jest indywidualna (można stworzyć mały ołtarzyk, stoliczek,
krzesła- pełna dowolność)
Atmosfera jest zdecydowanie bardziej luźna niż w przypadku
oficjalnych ceremonii zaślubin.
Nie wymaga obecności świadków, chyba że tego sobie
właśnie życzą narzeczeni. 
Akt ślubu Młoda Para podpisuje tylko na własne życzenie
Dowolne rytuały tj. wymiana obrączek, sypanie piasku,
wiązanie liny itp. 

www.magicznapaczucha.pl
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Dlaczego ślub humanistyczny jest najlepszym
rozwiazaniem

Urzędnik nie chce wyjść w plener
Macie problemy z formalnościami
Wybrana data lub godzina są niedostępne
Nie możecie wybrać swojej godziny (np. północ)
Nie możecie połączyć Waszej historii z miejscem (urzędnik
nie zezwala na określone miejsce oraz formułę (motyw
przewodni)
Nie możecie złożyć osobistej przysięgi
Formuła ślubu jest dla Was zbyt urzędowa i krótka
Musieliście przełożyć wesele ze względu na COVID-19 czy
inne sytuacje niezależne od Was i macie już ślub cywilny

www.magicznapaczucha.pl

Jeśli natrafiliście na przeszkody w trakcie planowania wesela, to
ślub humanistyczny jest najlepszym rozwiązaniem.

PROBLEMY Z USC

BARIERA MIeDZYNARODOWA

Jesteście parą mieszaną narodowo
Jesteście różnego wyznania
Macie problem z formalnościami w Polsce 
Wzięliście już ślub cywilny za granicą, a w Polsce
organizujecie wesele

PRZESZKODY PRAWNE

Jesteście parą LGBT
Nie możecie formalnie zawrzeć małżeństwa w Polsce
Mieszkacie i zawarliście małżeństwo za granicą, a w Polsce
robicie wesele
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Jesteście niepraktykujący
Wyznajecie inną wiarę
Jesteście ateistami
Przeszliście apostazję- odeszliście od Kościoła Katolickiego
Myślicie o ślubie kościelnym tylko z powodu oczekiwań
rodziny
Ksiądz sprawia problemy formalne lub dotyczące dekoracji,
niepraktykujących �wiadków, muzyki, wymiany obrączek-
inne rytuały
Wcześniej zawarliście związek małżeński kościelny i ponownie
nie możecie
Nie odpowiada Wam poważna forma i charakter ślubu
wyznaniowego

Na wszystkie te przeszkody mamy rozwiązanie!

www.magicznapaczucha.pl

PRZESZKODY wyznaniowe

ŚLUB HUMANISTYCZNY

Czy ślub humanistyczny jest legalny

W Polsce ślub humanistyczny NIE MA SKUTK�W
PRAWNYCH, w przeciwieństwie do np. USA, Szwecji czy
Norwegii, gdzie śluby te są zalegalizowane. W praktyce
oznacza to, że jest to Ceremonia czysto symboliczna. Do jego
zawarcia nie potrzeba absolutnie żadnych dokumentów.

Aby małżeństwo było legalne także w oczach obowiązującego
w naszym kraju prawa niezbędne jest zawarcie ślubu
cywilnego w USC.

�lubu humanistycznego udziela MISTRZ CEREMONII.

https://magicznapaczucha.pl/
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Jeżeli małżonkowie chcą wziąć tylko ślub humanistyczny,          
 w świetle prawa nie są małżeństwem. Są małżonkami przed sobą
i swoimi świadkami, czyli zaproszonymi gośćmi.

W zwiazku z tym, że nie ma mocy prawnej, jaki
status maja po nim małżonkowie?

Rytuały

�lub humanistyczny to ślub, gdzie możecie dosłownie wszystko.
Jedynym ograniczeniem jest Wasza wyobraźnia. Zatem jeśli
chcecie tradycyjne elementy tj. wymiana obrączek czy podpisanie
pamiątkowego aktu czy może chcecie wykorzystać
nieszablonowe rytuały, które należą tylko Was- wszystko           
 w Waszych rękach. 

Ale możecie wykorzystać również inne symboliczne rytuały np.
ceremonię zapalania świecy, przewiązanie rąk wstęgą czy
hawajską ceremonię mieszania piasków. �luby humanistyczne są
po to, aby puszczać wodze fantazji.

A jeśli nie macie pomysłu jakie jeszcze rytuały możecie wpleść   
 w Waszą Ceremonię jesteśmy po to, aby Wam pomóc. Jak już się
zdecydujecie dostaniecie od nas ogromną dawkę inspiracji          
 i pomysłów jak sprawić, aby ten dzień był jeszcze piękniejszy.

Formalności
Jeżeli Para Młoda ma takie życzenie, może podpisać pamiątkowy
akt ślubu humanistycznego. W świetle prawa polskiego ślub
humanistyczny nie posiada jednak wiążącej mocy dlatego akt
ślubu ma w tym przypadku charakter wyłącznie symboliczny.     

https://magicznapaczucha.pl/
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dla rozwodników
dla Par heteroseksualnych
dla Par homoseksualnych (LGBT)
dla osób, które chcą odnowić swoją przysięgę małżeńską
dla osób niewierzących i nie utożsamiających się z żadną religią
dla osób, które odeszły od kościoła katolickiego (apostazja)
dla osób, które pragną spełnić swoje marzenie              
 o nieszablonowym ślubie, np. w motywie Harry'ego Potter'a
dla osób, które chcą maksymalnie spersonalizować ceremonię
ślubną
dla osób, którzy chcą wygłosić własną przysięgę
dla osób, które pragną inne rytuały niż standardowa wymiana
obrączek
dla osób, które chcą zawrzeć związek małżeński w miejscu              
i czasie wybranym przez siebie, a nie urzędnika czy kapłana              
(np. o północy nad jeziorem)
dla osób, które chcą zalegalizować związek w Urzędzie              
(para młoda + świadkowie), ale pragną, aby ich ceremonia
odbyła się na ich własnych zasadach w wybranym miejscu              
i czasie (nie zawsze urzędnik się godzi)
dla osób wierzących, którzy chcą złożyć przysięgę przed
Bogiem w kościele, ale jednocześnie chcą wygłosić swoje
własne na swój sposób np. w plenerze (nie zawsze ksiądz
zezwala na wybraną scenografię czy muzykę)
dla obcokrajowców (ślub międzynarodowy)
dla osób, które z jakiejś przyczyny nie mogą zawrzeć ślubu
kościelnego

Dla kogo jest ślub humanistyczny

https://magicznapaczucha.pl/


Pary LGBT

W Polsce pary LGBT nie mają możliwości, aby zawrzeć związek
małżeński. �lub humanistyczny okazuje się być idealnym
rozwiązaniem, aby zorganizować piękną uroczystość dla
najbliższej rodziny i przyjaciół. Dodatkowo możecie podpisać
również umowę partnerską, która pozwoli Wam uzyskać część
praw zarezerwowanych dla małżeństw. Możecie nawet przejąć po
sobie nazwisko. Część par decyduje się również               
na zalegalizowanie związku za granicą, a ślub humanistyczny               
w Polsce to rozwiązanie, aby celebrować ten czas z rodziną.

Rozwodnicy

www.magicznapaczucha.pl

Jeśli jesteś po rozwodzie, zawarłeś/ zawarłaś ślub kościelny              
i ponownie nie możesz się ożenić/wyjść za mąż przed Bogiem to
ślub humanistyczny jest najlepszym rozwiązaniem- ślubujecie
przede wszystkim przed sobą, 

Ślub kościelny tylko ze wzgledu na rodzine

Bardzo często śluby kościelne zawierane są przez wymagania
rodziny, bo tego wymaga tradycja. Jeśli jednak nie do końca się  
 z tym zgadzacie i zdecydowanie w Waszym życiu nie
praktykujecie chodzenia do kościoła ślub humanistyczny może
okazać się dobrym rozwiązaniem. Jeśli obawiacie się
niezadowolenia i sprzeciwu ze strony rodziny pamiętajcie, że to
jest Wasz dzień i to Wy jesteście na pierwszym miejscu. Rodzina
na pewno dostrzeże piękno tej uroczystości, jeśli tylko odkryje,
że to szczerość Waszych uczuć gra najważniejszą rolę.

https://magicznapaczucha.pl/
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Osoby, które z jakiejś przyczyny nie moga
zawszec zwiazku kościelnego 

Podobnie jak w przypadku rozwodników, jeśli z jakiejś
przyczyny, np. wcześniej zawarliście związek małżeński kościelny,
ale Wam nie wyszło, rozwiedliście się prawnie i nic już Was nie
łączy, przed Bogiem nie możecie zawrzeć ponownie związku
małżeńskiego, chyba że jesteście wdowcami lub małżeństwo
zostało unieważnione- to ślub humanistyczny będzie
rozwiązaniem idealnym.

Osoby niewierzace, ateiści

Jeśli jesteś ateistą lub osobą niepraktykującą bardzo trudno              
w Polsce o emocjonalną i osobistą ceremonię. Oczywiście zawsze
pozostaje forma ślubu cywilnego, ale dla wielu może się okazać
po prostu zbyt sztywna i formalna (ceremonia w Urzędzie Stanu
Cywilnego może trwać zaledwie 7 minut). 

Jeśli marzy Wam się ślub w plenerze również musicie wziąć pod
uwagę, że Urząd Stanu Cywilnego prowadzi ceremonie tylko             
w określone dni tygodnia i wybrane godziny. W przypadku ślubu
humanistycznego to żaden problem. Możecie wziąć ślub              
o dowolnej porze dnia i tygodnia!

Osoby, które chca odnowic swoja przysiege
małżeńska

Zbliża się Wasza rocznica ślubu? Cywilna, wyznaniowa
(kościelna)? Chcecie na nowo przeżyć ten dzień? �lub
humanistyczny jest idealny! Nie musicie ponownie podpisywać
dokumentów, składacie sobie wyjątkowe personalizowane
przysięgi raz jeszcze, przed Wami. To Wy jesteście najważniejsi!

https://magicznapaczucha.pl/
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Pary heteroseksualne

Twój partner lub partnerka są obcokrajowcami? A może masz
międzynarodową rodzinę? Ideą ślubów humanistycznych jest to,
aby wszyscy mogli się porozumieć i czuć swobodnie. Obecnie
większość (jak nie wszyscy) celebranci posługują się kilkoma
językami obcymi. Często istnieje również możliwość
prowadzenia dwujęzycznego ślubu, tak aby rodzina i przyjaciele
pary młodej czuli się pod opieką! 

Ślub miedzynarodowy

Pewnie zastanawiasz się dlaczego pary heteroseksualne biorą ślub
humanistyczny, skoro jeśli nie mają przeszkód prawnych do
zawarcia związku małżeńskiego w USC czy przeszkód religijnych
to mogą to zrobić w tradycyjny sposób.

A właśnie dlatego, że chcą przeżyć ten dzień po swojemu, nie
wchodząc w sztywne ramy i formułki. Sami decydują gdzie            
i o której godzinie, sami wybierają tekst przysięgi i muzykę, która
towarzyszy temu wydarzeniu. Pary heteroseksualne zawierają
również małżeństwa dwa w jednym. To znaczy najpierw składają
przysięgę i podpisy w USC w obecności świadków i Urzędnika,   
 a następnie udają się w swoje prywatne miejsce i składają pełną
emocji przysięgę przed samymi sobie, w obecności lub nie
świadków, gości. Podobnie jest w przypadku zawarcia ślubu
konkordatowego.

Charakter Ceremonii Humanistycznej jest bardzo indywidualny.

https://magicznapaczucha.pl/


HumanistycznegoŚlubu

Kto
N I E  M O Ż E  W Z I Ą Ć

Czy ślub humanistyczny może wziąć każdy?



pokrewieństwo w linii prostej- ślubu humanistycznego nie
mogą wziąć osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. To
znaczy ślubu humanistycznego nie może wziąć rodzeństwo
(rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki,
prawnuki itd.)
osoby ubezwłasnowolnione i/lub nie w pełni władz
umysłowych
osoby będące już w innym związku małżeńskim
osoby, które nie ukończyły 18 lat. Tylko osoba pełnoletnia
może zawrzeć ślub humanistyczny. �lub podlega pod prawo
cywilne, Kodeksu Rodzinnego zawarte w art. 10-15. Oznacza
to, że nie może go zawrzeć osoba poniżej 18 roku życia.            
W wyjątkowych przypadkach przyzwolenie mają jedynie
kobiety, które ukończyły 16 lat.
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający        
 i przysposobiony. 

Teoretycznie mówi się, że ślub humanistyczny może wziąć każdy,
jednak są też pewne ograniczenia. Należą do nich:

www.magicznapaczucha.pl

Kto nie może wziac ślubu humanistycznego
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CelebrantMistrz Ceremonii

Kim jest



Mistrz Ceremonii

Mistrz Ceremonii, czyli tak zwany Celebrant lub Celebrans to
osoba, która udziela, prowadzi i organizuje ślub humanistyczny.
Jego rolą jest kierowanie Pary Młodej w trakcie całego procesu. 

Tak naprawdę, ślubu humanistycznego może udzielić Wam każda
osoba, która ma dobrą dykcję, jest "wygadana" i nie boi się
wystąpień publicznych. Jest to osoba, która po prostu udzieli
Wam ślubu. Taką rolę może przejąć również bliska Wam osoba-
przyjaciel, siostra, a nawet rodzice. Osoba ta, powinna również
umieć się wczuć w uroczystą atmosferę ceremonii.

Mistrz Ceremonii przedstawia Młodej Parze różne propozycje,
służy dobrą radą. Dzięki niemu ślub humanistyczny nabiera
osobistego charakteru, ponieważ opowiada on o Młodej Parze,
początkach i historii ich miłości, poznania się, opowiada              
 o wspólnych przeżyciach, dzielonych pasjach, różnicach oraz
podobieństwach. Pomaga stworzyć lub dopracować przysięgę.
Jest osobą otwartą na Wasze pomysły i marzenia. 

Marzysz o ślubie w konkretnym motywie przewodnim? �lub
humanistyczny to najlepsze rozwiązanie.

Z racji tego, że ślub humanistyczny jest jednocześnie ślubem
symbolicznym nie niesie za sobą skutków cywilnoprawnych,              
a osoba, która go udziela musi mieć charyzmę i poczucie
odpowiedzialności.

www.magicznapaczucha.pl
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Czy ślub humanistyczny można

połączyć z innym ślubem?



Ślub humanistyczny ze ślubem cywilnym
Pamiętajcie, że ślub humanistyczny możecie, o ile urzędnik
wyrazi na to zgodę, połączyć ze ślubem urzędowym, co pozwoli
Wam upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Wtedy wspólnie             
z urzędnikiem tworzymy ceremonię stworzoną na miarę, która
zawiera zarówno element formalny, jak i ten osobisty.

Elastyczna forma Ceremonii Humanistycznej pozwala na
bezproblemowe wplecenie w nią wybranych elementów, także
przemowy wybranych gości. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby              
w trakcie ślubu głos zabrały bliskie osoby, poinformujcie je o tym
z wystarczającym wyprzedzeniem, dając im czas na
przygotowanie kilku słów.

Ślub humanistyczny ze ślubem konkordatowym
�lub humanistyczny można połączyć ze ślubem konkordatowym
(ślub kościelny + cywilny) nawet tego samego dnia, przykładowo
po Ceremonii w Kościele udajecie się w miejsce, gdzie ma odbyć
się przyjęcie weselne i tam składacie przed sobą swoje własne
przysięgi.

Ślub humanistyczny ze ślubem wyznaniowym
Zarówno ślub humanistyczny jak i ślub wyznaniowy (Kościelny)
nie niosą ze sobą skutków cywilnoprawnych. Po ślubie
wyznaniowym jak i humanistycznym otrzymuje się wyłącznie
certyfikat zawarcia małżeństwa. W przypadku ślubu kościelnego
przed Bogiem, księdzem, świadkami i gośćmi jesteście
małżeństwem, a w przypadku ślubu humanistycznego przez sobą,
Celebrantem (Mistrzem Ceremonii), świadkami i gośćmi. Jeśli
chcecie zalegalizować Wasz związek (o ile nie istnieje żadna
przeszkoda) musicie również zawrzeć taki związek w USC. 



Ceremonia

Ślubu Humanistycznego

ILE TRWA

TO ZALEŻY OD PODEJŚCIA PARY I TEGO, CZEGO
OCZEKUJĄ OD TEGO WYDARZENIA

CEREMONIA MOŻE TRWAĆ

A MOŻE TRWAĆ TYLKO 

GODZINĘ

15 MINUT



G D Z I E  M O Ż N A  W Z I Ą Ć
Ś L U B  H U M A N I S T Y C Z N Y

Miejsce Ceremonii
Ś L U B  H U M A N I S T Y C Z N Y  M O Ż E  B Y Ć  C E L E B R O W A N Y

W  O G R O D Z I E ,  W  L E S I E ,  N A  Z A M K U ,  W  W I E J S K I M
Z A J E Ź D Z I E ,  N A  S T A T K U  L U B  N A  P L A Ż Y ,  C Z Y L I

W S Z Ę D Z I E  T A M ,  G D Z I E  W A M  S I Ę  P O D O B A  I  Ł A T W O
Z O R G A N I Z O W A Ć  C E R E M O N I Ę .



www.magicznapaczucha.pl

Przeprowadzenie wstępnego wywiadu

Etapy współpracy

Propozycja scenariusza

Poznanie Was to klucz do dobrania i dopasowania

scenariusza ślubnego. Zapytamy Was o ulubione miejsca, styl,

w jakim wyobrażacie sobie swoją ceremonię, muzykę, którą

lubicie, a także o wielkość wydarzenia i chęć zorganizowania

przyjęcia po ceremonii.

Po wstępnym wywiadzie przygotujemy dla Was wstępny

scenariusz ceremonii zaślubin. Po jego akceptacji w Waszej

gestii pozostaną już same przyjemne rzeczy, jak

podejmowanie decyzji o kolorach, smakach i dźwiękach,           

a organizacją wszystkiego zajmiemy się my.

Opracowanie indywidualnej przysięgi

Pomożemy Wam w przygotowaniu treści przysięgi, która

pozwoli Wam zawrzeć małżeństwo. Zaproponujemy Wam

treści, które pozwolą na wyrażenie tego, co chcecie

powiedzieć swojej drugiej połówce w tej ważnej chwili

Ceremonia

Ceremonię zaślubin przeprowadza Mistrz Ceremonii.

Wszystkie szczegóły dotyczące dnia ślubu ustalamy z Wami

wcześniej, tak abyście mieli pewność, że w dniu ceremonii

wszystko będzie dopięte na ostatni guzik

Certyfikat Ślubu Humanistycznego

Po ceremonii otrzymacie od nas Certyfikat/ zaświadczenie,

potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego

Oferta

W oparciu o zebrane informacje podczas spotkania, tworzę

dla Państwa ofertę.

Podpisanie umowy

Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z nami                    

 i zaakceptują warunki zapisane w ofercie, podpisujemy

umowę. W umowie zawarte są wszelkie informacje dotyczące

warunków współpracy, zakresu zadań Konsultanta, kosztów

współpracy oraz harmonogramu prac

https://magicznapaczucha.pl/


Nasza współpraca

Jak bedziemy sie
komunikowac

Facebook
wiadomość na whatsUpp
wideorozmowa na Skype
kontakt mailowy
spotkanie w restauracji, domu
rozmowy telefoniczne

Każdy konsultant ślubny pracuje      
 w swoim własnym, unikalnym stylu,
dlatego bardzo ważne jest, aby ustalić
najwygodniejszy sposób komunikacji. 

Wszystko zależy od tego, co Wam
odpowiada i jaki kanał komunikacyjny
sprawdzacie najczęściej. Np.

Posiłek Nocleg Dojazd Koszty

W przypadku

organizacji ślubu i

wesela z koordynacją

gwarancja dwóch

ciepłych posiłków 

Jeżeli wesele odbywa

się w odległości

powyżej 100 km od

Gliwic, wymagany jest

jeden nocleg

 

W przypadku, gdy

ślub i wesele

organizowane jest

powyżej 30 km od

CENTRUM

Gliwic dojazd na

miejsce wesela płatny

jest 1zł/km,

odległość mierzona

wg Google Maps.

Zwykle wystarczy

jedna wizyta w lokalu

przed

weselem, drugi raz

pojawiam się na

miejscu w dniu

wesela.

 

 

Wynagrodzenie

rozłożone jest na

raty, które ustalamy

wspólnie podczas

trwania

współpracy.

Pierwsza rata płatna

jest do 3 dni po

podpisaniu umowy,

kolejne daty

płatności ustalane są

bardzo elastycznie.

Koszty dodatkowe,

które wynikną w

trakcie współpracy

doliczone są do

ostatniej

płatności.

 

 

 



Koszt prowadzenia 
Ceremonii Slubnej

SAMO PROWADZENIE CEREMONII

1500 zł + koszty logistyczne

Koszt kompleksowej organizacji

ustalany jest indywidualnie, według

zakresu obowiązków Celebranta

oraz wybranych dodatkowych usług

przez Parę Młodą. Po wypełnieniu

ankiety- preferencji oraz wyborze

usługodawców ustalana jest cena. 

PROWADZENIE + ORGANIZACJA

Przygotowanie scenariusza

Prowadzenie Ceremonii 

koszty logistyczne:

koszt dojazdu Celebranta do

miejsca Ceremonii



C E R E M O N I A  H U M A N I S T Y C Z N A
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Ślub Humanistyczny
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Ś L U B U

C Z Ę Ś C I O W A  O R G A N I Z A C J A
D N I A  Ś L U B U

K O M P L E K S O W A  O R G A N I Z A C J A
W R A Z  Z  K O O R D Y N A C J A

K O M P L E K S O W A  O R G A N I Z A C J A
B E Z  K O O R D Y N A C J I

2

3 4

5

6

7
Ś L U B  I  W E S E L E
" L A S T  M I N U T E "
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Ś L U B  I  W E S E L E

N I E S P O D Z I A N K A

https://magicznapaczucha.pl/sklep/organizacja-slubu-humanistycznego/
https://magicznapaczucha.pl/sklep/konsultacje-slubne/
https://magicznapaczucha.pl/sklep/koordynacja-dnia-slubu-i-wesela/
https://magicznapaczucha.pl/sklep/czesciowa-organizacja-slubu-i-wesela/
https://magicznapaczucha.pl/sklep/kompleksowa-organizacja-slubu-i-wesela-z-koordynacja/
https://magicznapaczucha.pl/sklep/kompleksowa-organizacja-slubu-i-wesela-bez-koordynacji/
https://magicznapaczucha.pl/sklep/slub-i-wesele-last-minute/
https://magicznapaczucha.pl/sklep/slub-i-wesele-niespodzianka/


Konsultacje

Jeśli organizują Państwo samodzielnie swoje wesele, zapraszam
na Konsultacje �lubne.
Podczas Konsultacji przedstawię Państwu kluczowe informacje
dotyczące organizacji ślubu i wesela, odpowiem na każde istotne
dla Państwa pytanie oraz wspólnie stworzymy konkretny plan
działania.
Otrzymacie Państwo konkretne informacje, będziecie wiedzieć
jak utrzymać wszystko pod kontrolą.
Dzięki temu świetnie poradzicie sobie z wyzwaniami,
które jeszcze na Was czekają.

Dokumentacja i formalności
Scenariusz i harmonogram
Motyw przewodni
Zaproszenia
Papeteria ślubna
Stroje Pary Młodej
Obrączki, biżuteria
Oprawa muzyczna ceremonii
Oprawa muzyczna: orkiestra, zespół, DJ i wodzirej
Dekoracje miejsca zaślubin i wesela
Ustawienie stołów/sali
Menu weselne/poprawiny
Atrakcje kulinarne, weselne
Elementy rozrywkowe przyjęcia
Pierwszy taniec
Upominki dla gości
Animacje dla dzieci
Podwykonawcy: fotograf, video
Makijaż i Fryzjer, Stylistka Paznokci 
Zakwaterowanie gości
Transporty dla gości
Transport Młodej Pary
Alkohol
Tort

Czas: max 3h  Koszt: 250 zł
Konsultacje na żywo i/lub online

Tematy jakie poruszamy

https://magicznapaczucha.pl/sklep/konsultacje-slubne/


Ceremonia Humanistyczna

Oferta skierowana jest do Par, które chcą powierzyć nam
prowadzenie Ceremonii Zaślubin. 

W ramach współpracy oferujemy pełne wsparcie, dyspozycyjność
i zaangażowanie. Pomożemy stworzyć spersonalizowany
scenariusz, przysięgę i przeprowadzimy rytuały zgodnie              
 z preferencjami.

Jeśli planują Państwo Ceremonię przeprowadzić za granicą oraz
w miejscu położonym dalej niż 30 km od Gliwic należy również
doliczyć koszty dojazdu Celebranta.

Konsultacje dotyczące przebiegu ceremonii ślubnej (online
lub spotkanie na żywo na terenie Gliwic i okolic)
Przygotowanie spersonalizowanego scenariusza uroczystości,
doboru muzyki, wierszy oraz pomoc w sformułowaniu
tekstów przysięgi i przygotowanie ich w pamiątkowej formie
Prowadzenie ceremonii ślubnej w języku polskim, angielskim
i hiszpańskim
Symboliczny Certyfikat zawarcia małżeństwa ślubu
humanistycznego

Koszt: 1500 zł + koszty logistyczne

https://magicznapaczucha.pl/sklep/organizacja-slubu-humanistycznego/


Koordynacja dnia ślubu i wesela

Wszystko zaplanowaliście sami, znaleźliście idealną salę, dj-a/
zespół, fotografa, video, dekoracje prawie gotowe? Martwicie się
jedynie, czy na pewno tego dnia wszystko pójdzie zgodnie            
 z planem?

Za pew ni my Wam kom fort i spo kój w dniu ślubu, przej mu jąc na
sie bie wszyst kie kwe stie or ga ni za cyj ne, to wa rzy sząc Wam            
 i go ściom od po ran nych przy go to wań.

Wedding planner, Celebrant jest osobą decyzyjną w tym dniu              
i sprawuje rolę managera miejsca wesela (np. sali), który ma na
oku m.in. czystość na sali weselnej, stan bufetów, pracę kelnerów
czy też trzyma pieczę nad klimatyzacją/ogrzewaniem sali.

Para Młoda w tym czasie zajmuje się sobą i ma świadomość,              
że cały „chaos” tego dnia jest pod kontrolą profesjonalistów.

Ma rzy cie o świę tym spo ko ju i ni czym nie za kłó ca nej ra do ści              
w dniu, w któ rym to Wy je ste ście naj waż niej si? Przej mie my na
sie bie nie tylko Wasze obo wiąz ki, ale i Wasz stres, po zo sta wia jąc
tylko to co przy jem ne.

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług

https://magicznapaczucha.pl/sklep/koordynacja-dnia-slubu-i-wesela/


Koordynacja dnia ślubu i wesela

Przygotowanie Terminarza miesiąca przedślubnego dla
Narzeczonych.
Opracowanie Scenariusza Dnia �lubu oraz dopilnowanie realizacji
wydarzeń według planów.
Analizę wszelkich podpisanych przez Was umów z usługodawcami
i miejscem weselnym.
Konsultacje w ramach optymalnego rozplanowania miejsca na sali,
komponowania menu weselnego, przebiegu uroczystości itp.
Pomoc w zarządzaniu listą gości
Dopilnowanie terminów i obecności usługodawców.
Kontrolę pracy usługodawców w dniu ślubu zgodnie z ustaleniami
zawartymi w umowie.
Pośrednictwo w rozliczeniu za usługi wykonawców.
Obecność od momentu przygotowań (makijaż, fryzura).
Odebranie wiązanki ślubnej wraz z innymi elementami
florystycznymi.
Dopilnowanie gotowości świadków do ceremonii zaślubin.
Dopilnowanie przygotowań w miejscu zaślubin oraz na sali
weselnej.
Pomoc w sprawnym usadzeniu gości do stołów.
Opieka nad gośćmi weselnymi (koordynacja porannych
przygotowań, transportu, noclegów).
Opieka nad Parą Młodą.
Synchronizowanie pracy kuchni i obsługi kelnerskiej                
 z wydarzeniami na sali weselnej.
Nadzorowanie demontażu dekoracji na sali weselnej.
Działania wynikające z pojawiających się na bieżąco losowych
wydarzeń.

Ko or dy na cję Dnia �lubu roz po czy na my naj póź niej na mie siąc przed
uro czy sto ścią i stan dar do wo re ali zu je my:

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług
Orientacyjny koszt koordynacji dnia ślubu i wesela: 1 000 - 3 000 zł

https://magicznapaczucha.pl/sklep/koordynacja-dnia-slubu-i-wesela/


Cześciowa organizacja ślubu i wesela

Ta opcja idealna jest dla Par, które same podjęły się organizacji
swojego wymarzonego ślubu, lecz w trakcie przygotowań okazuje
się, że niektóre elementy generują problemy, są zbyt
czasochłonne/pracochłonne lub brak Wam pomysłu.

Możemy zająć się organizacją jednej lub kilku spraw, jakich? To
już zależy od Państwa!

Przeważnie jest to usługa, gdzie Para Młoda ma do wyboru ok. 5-
8 usług, np. organizacja noclegów dla gości, pomoc przy wyborze
menu, organizacja papeterii ślubnej, wybór cukierni. Ta usługa
również zawiera końcową koordynację dnia ślubu i wesela.

Przy częściowej organizacji zaczynamy dla Was pracę na
dowolnym etapie Waszych przygotowań. Zajmujemy się
wybranymi elementami organizacji, np. szukaniem
odpowiedniego obiektu, opracowaniem spójnej stylizacji weselnej
lub organizacją przejazdów i noclegów. Bardzo często łączy się    
 z usługą koordynacji dnia ślubu i wesela, kiedy to czuwam, aby
wszystko, co wspólnie zaplanowaliśmy przebiegło według planu.

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług
Orientacyjny koszt częściowej organizacji ślubu i wesela: 2 000- 6 000 zł

W ramach częściowej organizacji możesz wybrać 
zakres naszych zadań

https://magicznapaczucha.pl/sklep/czesciowa-organizacja-slubu-i-wesela/


Cześciowa organizacja ślubu i wesela

Miejsce ceremonii i wesela Dekoracje

Zarzadzanie logistyka: transport, nocleg

Przygotowanie ofert oprawy muzycznej slubu i wesela

Prezentacja usług foto i video Animacje dla dzieci

Oprawa artystyczna ceremonii

(przebieg słowno-muzyczny)

Organizacja fryzur, make up itd. Atrakcje dla gości

Alkohol ikatering słodkosci organizacja podziekowan

organizacja zaproszen i papeterii czuwanie nad budzetem

inne

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług
Orientacyjny koszt częściowej organizacji ślubu i wesela: 2 000- 6 000 zł

https://magicznapaczucha.pl/sklep/czesciowa-organizacja-slubu-i-wesela/


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela 
wraz z koordynacja

Oferta skierowana jest do Par, które chcą powierzyć nam
kompleksową organizację ślubu i wesela czyli „od A do Z”.

W ramach współpracy oferujemy pełne wsparcie, dyspozycyjność 
 i zaangażowanie. Korzystając z Naszego doświadczenia oraz bazy
sprawdzonych podwykonawców, oszczędzimy Państwu 
12 miesięcy czasochłonnych przygotowań. Będziemy Państwu
towarzyszyć podczas dnia ślubu od wczesnych godzin rannych do
północy lub dłużej, kontrolując przebieg uroczystości, tak abyście
mogli dobrze się bawić, nam pozostawiając zmartwienia. 

Za pla nu je my razem z Wami i zor ga ni zu je my w naj drob niej szym
de ta lu Waszą, nie po wta rzal ną uro czy stość. Speł ni my Wasze  
 ślub ne ma rze nia lub na tchnie my Was, pre zen tu jąc nie ba nal ne         
po my sły.
Przy go to wu je my uro czy sto ści „szyte na miarę”, dla te go nasza  
 ofer ta jest per so na li zo wa na. Do kład ną wy ce nę usług opra co wu je- 
my po ze bra niu nie zbęd nych in for ma cji o Wa szych pla nach            
i za ło że niach.

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług
Orientacyjny koszt kompleksowej organizacji ślubu i wesela: od 10 000zł 

 Płatne w dogodnych, wspólnie ustalonych ratach.

Przygotowanie ślubu i wesela jest skomplikowanym    
i czasochłonnym procesem. Koszt kompleksowej
organizacji wesela zależy od wielu czynników, przede
wszystkim od zakresu obowiązków, które miałyby
należeć do konsultanta, ale też od liczby gości,
miejsca wesela, dekoracji itp. Dlatego każda tego
typu usługa jest wyceniana indywidualnie.                 

W pakiecie również uwzględniona jest koordynacja
dnia ślubu i wesela. 

https://magicznapaczucha.pl/sklep/kompleksowa-organizacja-slubu-i-wesela-z-koordynacja/
https://magicznapaczucha.pl/sklep/kompleksowa-organizacja-slubu-i-wesela-z-koordynacja/
https://magicznapaczucha.pl/sklep/kompleksowa-organizacja-slubu-i-wesela-z-koordynacja/


FORMALNOSCI, Harmonogram, terminarz

Pomożemy w realizowaniu formalności przedślubnych.
Opracujemy, omówimy, będziemy zarządzać budżetem
uroczystości.
Opracujemy i dopilnujemy terminarza dla Narzeczonych.
Opracujemy z wszelkimi szczegółami scenariusz uroczystości.
Pomożemy w przygotowaniu przemówień.
Doradzimy w zakresie rozplanowania miejsca na sali oraz
gości przy stołach, a także etykiety ślubnej.

Formalności: opłaty w USC, dokumenty do zawarcia związku
małżeńskiego cywilnego, konkordatowego, przykład protokołu
przedślubnego z omówieniem, zapowiedzi w kościele itp.           
 W przypadku organizacji ślubu humanistycznego brak wszelkich
formalności.

MIEJSCE CEREMONII SLUBNEJ I WESELA

Pomożemy w wyborze miejsca Ceremonii, jeśli nie macie
swojego wymarzonego. Znaj dzie my ide al ne miej sce na Wasz
ślub i we se le. 
Za pro po nu je my we dług Wa szych pra gnień miejsce, w którym
odbyć się ma wesele. 

Po nad to prze ana li zu je my umowę i w razie po trze by 

wstępnie zarezerwujemy termin w wybranej lokalizacji
Bę dzie my Wam to wa rzy szyć w cza sie spo tkań 

Pomoc w do bo rze miej sca na we se le obej mu je: szcze gó ło we 
in for ma cje na temat wy bra nych miejsc (w tym ich za le ty i wady), 
zdję cia, pro po zy cje menu, ofer tę ce no wą, ze sta wie nie po rów naw -
cze wy bra nych lo ka li, po ra dy w za kre sie: aran ża cji sali i jej 
oto cze nia, roz miesz cze nia sto łów oraz gości przy sto łach, do bo ru
pa pe te rii ślub nej itp.

  opra cu je my aneks aby ście mieli pew ność, że nic Was nie za sko czy.

z przed sta wi cie la mi wska za nych obiek tów, aby jesz cze do kład niej
za po znać Was z re ko men do wa ny mi lo ka li za cja mi, zanim 
do ko na cie osta tecz ne go wy bo ru.

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług
Orientacyjny koszt kompleksowej organizacji ślubu i wesela: od 10 000zł 

 Płatne w dogodnych, wspólnie ustalonych ratach.



Jesteśmy z Wami w dniu ślubu i czuwamy nad prawidłowym
przebiegiem zaplanowanych przez nas elementów od samego
początku, to znaczy od przygotowań do północy lub aż po
ostatniego gościa

Koordynacja dnia slubu

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług
Orientacyjny koszt kompleksowej organizacji ślubu i wesela: od 10 000zł 

 Płatne w dogodnych, wspólnie ustalonych ratach.

Scenariusz uroczystości, harmonogramy i agendy

Pomagamy stworzyć scenariusz Ceremonii Zaślubin i wesela,
przygotowujemy i trzymamy się harmonogramu
Dopilnowujemy, aby inni podwykonawcy trzymali się agendy

Opracujemy i dopilnujemy realizacji koncepcji stylu
uroczystości (motyw przewodni, florystyka, dekoracje,
papeteria ślubna).
Doradzimy w doborze garderoby ślubnej wraz z dodatkami.
Pomożemy w wyborze specjalistów do spraw stylizacji:
fryzjerzy, kosmetyczki, wizażyści, styliści.
Zorganizujemy oprawę muzyczną ceremonii zaślubin oraz
uroczystości weselnej.
Doradzimy w wyborze oraz zarezerwujemy wybrane atrakcje
dodatkowe.

OPRAWA STYLISTYCZNA I ARTYSTYCZNA

DEKORACJE

Na podstawie wizji lokalnej i Waszych inspiracji
przygotowujemy projekt dekoracji miejsca ceremonii oraz
przyjęcia.

Uroczystości dodatkowe

Pomagamy w organizacji wieczoru panieńskiego,
kawalerskiego, poprawin oraz podróży poślubnej



Doradzimy w wyborze podwykonawców, zarezerwujemy
terminy, zajmiemy się negocjacjami warunków współpracy   
 i umawianiem spotkań (Dj, Wodzirej, Orkiestra, Zespół,
sale, kurs tańca i inni) .
Dopilnujemy jakości oraz terminowego realizowania prac
przez podwykonawców.
Będziemy pośredniczyć w rozliczaniu należności 

Pomożemy w wyborze odpowiedniego kursu
przedmałżeńskiego.
Zorganizujemy nauki tańca dla Pary Młodej.

        z podwykonawcami.

PODWYKONAWCY

FOTOGRAFIA, FILMOWANIE

Pomożemy w wyborze odpowiednich specjalistów tj. fotograf
czy filmowiec. 
Zorganizujemy wyjątkowy reportaż filmowy i fotograficzny,
aby utrwalić w ten sposób Wasze wyjątkowe chwile.
Pomożemy zorganizować sesje dodatkowe (narzeczeńską,
podziękowania, plenerową itp.)

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług
Orientacyjny koszt kompleksowej organizacji ślubu i wesela: od 10 000zł 

 Płatne w dogodnych, wspólnie ustalonych ratach.

TRANSPORT I ZAKWATEROWANIE

Doradzimy i wynajmiemy pojazd dla Młodej Pary.
Zorganizujemy transport dla gości.
Zarezerwujemy zakwaterowanie dla Młodej Pary oraz gości.

Gastronomia

Doradzimy w skomponowaniu menu, które zachwyci Was    
 i gości.
Doradzimy w wyborze tortu weselnego oraz zorganizujemy
jego degustację.
Doradzimy w wyborze bufetu słodkiego.
Pomożemy dobrać alkohole oraz inne napoje.



PODZIĘKOWANIA

Proponujemy sposoby na podziękowania i pomagamy je
przygotować (dla rodziców, rodzeństwa, dziadków,
chrzestnych, świadków i gości oraz wszystkim tym, którym
chcemy podziękować)

Oprawa florystyczna miejsca ceremonii zaślubin i wesela

Doradzimy w kwestiach florystycznych i dekoracyjnych
miejsca zaślubin
Pomożemy w wyborze takich elementów jak: bukiet ślubny,
butonierka (dla Pana Młodego, świadka, Ojca Panny Młodej)
bukietu dla świadkowej lub korsarzu, wianka lub wianków
dla dzieci.
Odbierzemy elementy dekoracyjne z kwiaciarni
Pomożemy w zorganizowaniu ścianki do zdjęć, ścianki za
Młodą Parą, kwiatów na stół, ołtarz i ogólne miejsce
Ceremonii np. ślubu humanistycznego

Pomożemy w doborze odpowiedniej fryzury
Zorganizujemy fryzury i makijaże próbne
Pomożemy w doborze odpowiedniej stylizacji paznokci

FRYZURA, MAKE UP, PAZNOKCIE

Sytuacje kryzysowe

Unikanie i reagowanie na potencjalne sytuacje kryzysowe

Biżuteria

Pomagamy w wyborze odpowiedniej biżuterii dla Pary
Młodej, świadków i rodziców (ozdoby do włosów,
bransoletki, łańcuszki, obrączki, spinki do mankietów itp.)

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług
Orientacyjny koszt kompleksowej organizacji ślubu i wesela: od 10 000zł 

 Płatne w dogodnych, wspólnie ustalonych ratach.



ATRAKCJE

Rekomendujemy atrakcje dla Waszych gości w miejscu
ceremonii oraz na przyjęciu weselnym.

ANIMACJE i opieka dla dzieci

Dbamy o zajęcie dla najmłodszych
Pomagamy znaleźć odpowiednią opiekę dla dzieci
Pomagamy znaleźć odpowiedniego Animatora dla dzieci

Rytuały

Przygotujemy propozycję rytuałów, które towarzyszą podczas
ślubu humanistycznego wraz z ich przeprowadzeniem

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług
Orientacyjny koszt kompleksowej organizacji ślubu i wesela: od 10 000zł 

 Płatne w dogodnych, wspólnie ustalonych ratach.

Stroje

Pomagamy w kwestiach doboru stylizacji zarówno Pary
Młodej jak i rodziców czy świadków

Oprawa muzyczna ślubu

Pomagamy zorganizować odpowiednią, wymarzoną oprawę
muzyczną Ceremonii (wokal, harfa, skrzypce, organy i inne)

Papeteria ślubna

Pomagamy w wyborze zaproszeń ślubnych oraz pomagamy
je przygotować
winietki
etykiety na alkohol
tablice z rozmieszczeniem gości, tablice powitalne
inne



Kompleksowa organizacja ślubu i wesela 
bez koordynacji

Oferta skierowana jest do Par które, powierzają nam
kompleksową organizację wesela, bez koordynacji podczas dnia
uroczystości (bez naszej obecności). Wszelkie ustalenia,
scenariusz, listę do rozliczenia z podwykonawcami oraz listę
telefonów, przekazuję osobie wyznaczonej przez Państwa,
najczęściej �wiadkowa/ �wiadek.

Oferta obejmuje wszystkie zagadnienia podane wyżej-
kompleksowa organizacja ślubu, z tą różnicą, że nie będzie nas
tego dnia, a wszelkie sytuacje losowe, które mogą pojawić się 
w Dniu Uroczystości spadają na Was i osoby, które Wy
wyznaczycie.

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług
Orientacyjny koszt kompleksowej organizacji ślubu i wesela: od 8 000zł 

 Płatne w dogodnych, wspólnie ustalonych ratach.

https://magicznapaczucha.pl/sklep/kompleksowa-organizacja-slubu-i-wesela-bez-koordynacji/
https://magicznapaczucha.pl/sklep/kompleksowa-organizacja-slubu-i-wesela-bez-koordynacji/
https://magicznapaczucha.pl/sklep/kompleksowa-organizacja-slubu-i-wesela-bez-koordynacji/


Ślub i wesele "last minute"

�lub i wesele "last minute" oznaczać może organizację
uroczystości w przeciągu zaledwie kilku dni, tygodni, jak i wielu
miesięcy. 

W przypadku ślubu humanistycznego nie ma żadnych
ograniczeń, jedynym problemem może być organizacja wesela,
jeśli nie mamy podwykonawców, może pojawić się również
problem z dostępnością miejsca na przyjęcie. 

Ogólnie rzecz ujmując, szczyt sezonu ślubnego trwa w Polsce od
maja do końca września. Wtedy to za oknem panuje zwykle
słoneczna pogoda. Mamy pełnię sezonu grillowego i urlopowego,
a na stole obfitość świeżych owoców i warzyw. Ten okres jest
najbardziej oblegany, a ceny wesela są wtedy najwyższe. 

Ta sama sytuacja dotyczy też długich weekendów i dni
świątecznych poza sezonem (na przykład Boże Narodzenie). Aby
zwiększyć szansę na rezerwację szybkiego terminu wesela,
powinniśmy więc skoncentrować się na miesiącach spoza tego
okresu. Rozważyć choćby listopad, luty czy marzec.

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług

https://magicznapaczucha.pl/sklep/slub-i-wesele-last-minute/
https://www.koronakarkonoszy.pl/blog/ile-kosztuje-wesele-jak-z-bajki/


Ślub i wesele "last minute"

Przed narzeczonymi, którzy zdecydują się na ślub last minute
może stanąć jeszcze jeden problem. Najczęściej istnieje
możliwość zorganizowania ślubu kościelnego lub
konkordatowego w ostatniej chwili. W obu wypadkach konieczne
jest dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Ponadto ze względu na konieczność odbycia nauk
przedmałżeńskich trzeba być świadomym, że organizacja ślubu
kościelnego czy konkordatowego może zająć więcej czasu niż      
 w przypadku ślubu cywilnego. W przypadku ślubu
humanistycznego nie ma takich ograniczeń.

Jeśli planujecie ślub cywilny, musicie zadbać o dopełnienie
formalności 31 dni przed ślubem, jednak w przypadku ślubu
konkordatowego, ten okres wydłuża się aż do trzech miesięcy.    
 Z racji tego, że ślub humanistyczny nie wymaga żadnych
dokumentów to możecie go zorganizować nawet dzień wcześniej.

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług

Dokumenty i Formalnosci

https://magicznapaczucha.pl/sklep/slub-i-wesele-last-minute/


Ślub i wesele niespodzianka

Przy go tu je my dla Was ca łość kom plek so wo lub wy bra ne         
 ele men ty w wiel kiej ta jem ni cy przez Wami lub jed nym z Was
albo przed go ść mi. Jeśli ko cha cie nie spo dzian ki i cie szy Was              
moż li wość prze ży cia ślubu spon ta nicz nie - ślub nie spo dzian ka          
do star czy Wam wielu wra żeń.

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług

https://magicznapaczucha.pl/sklep/slub-i-wesele-niespodzianka/


Plusy zatrudnienia wedding plannera

oszczędność czasu i paliwa

minimalizacja stresu i nerwów

współpraca z profesjonalnymi 

i rzetelnymi firmami 

kontrola nad budżetem ślubnym

bezlimitowe wsparcie eksperta

kreatywne i oryginalne wesele

gwarancja udanej imprezy



Zadania Wedding Plannera:

Przedstawienie listy dokumentów niezbędnych do zawarcia związku
małżeńskiego
Wyszukanie miejsca na przyjęcie weselne
Opracowanie motywu przewodniego wesela
Przedstawienie ofert i pomoc w wyborze fotografa oraz video
Organizacja oprawy muzycznej ceremonii zaślubin
Organizacja oprawy muzycznej przyjęcia weselnego: zespół/DJ
Negocjowanie najkorzystniejszych warunków umów z podwykonawcami
Pomoc w wyborze zaproszeń
Organizacja papeterii weselnej (np. winietki, karty menu, tablica gości
itd.)
Prowadzenie rozmów dotyczących zawartości menu weselnego i innych
atrakcji kulinarnych (np. stół wiejski, Foodtruck, słodki stół itp.)
Pomoc w ustaleniu ilości alkoholu i napojów oraz ilości i rodzaju ciast
Pomoc w wyborze cukierni, organizacja degustacji, zamówienie tortu
weselnego, organizacja transportu
Organizacja pojazdu dla Pary Młodej
Organizacja zakwaterowania oraz transportu dla gości weselnych
Opracowanie ustawienia sali (miejsce na parkiet, dla zespołu, bufet itd.)
Pomoc w wyborze strojów ślubnych
Organizacja makijażystki i fryzjera
Rekomendacja i organizacja elementów rozrywkowych przyjęcia
Opracowanie koncepcji aranżacji kwiatowych i dekoracji miejsca
ceremonii jaki i przyjęcia weselnego, oraz pomoc w wyborze
florysty/dekoratora
Organizacja oświetlenia sali przyjęcia weselnego
Organizacja animatora lub atrakcji dla dzieci
Organizacja indywidualnych lekcji tańca
Opracowanie podziękowań dla rodziców
Organizacja upominków dla gości weselnych
Przygotowanie szczegółowego scenariusza uroczystości (scenariusz
przekazywany jest wszystkim podwykonawcom)
Opracowanie rzetelnego budżetu uroczystości oraz kontrola wydatków
Ostateczne rozliczenie z podwykonawcami
Koordynacja i kompleksowa obsługa dnia ślubu i wesela do późnego
wieczora
Organizacja poprawin

Każda oferta wyceniona zostanie indywidualnie według zakresu usług



Czego nie robi wedding planner
Nie załatwi nauk przedślubnych

I jest bardzo nikła szansa, by ksiądz pozwolił nam występować            
w imieniu Pary Młodej w sprawach „duchownych

Nie podejmie za Was decyzji
Konsultant doradza, podsuwa sprawdzone rozwiązania, poleca

usługodawców. Może podzielić się swoją własną opinią i spostrzeżeniami.
Ale końcowa decyzja zawsze jest po stronie Pary Młodej.

Nie załatwi spraw urzędowych

 Prawo jest prawem i pewne formalności tj. złożenie podpisów, wypełnienie
wniosków i uiszczenie opłaty w USC musicie załatwić osobiście. Konsultant

podpowie co dokładnie, gdzie i kiedy jest do zrobienia, jednak samo
załatwienie spraw urzędowych pozostaje w Waszych rękach.

Nie przygotuje listy gości
Wedding Planner nie zna Waszych gości, to Wasza rodzina i przyjaciele

i to Wy musicie wiedzieć kogo chcecie zaprosić, jak się dokładnie
nazywają, jaki mają adres zamieszkania (jeśli wysyłacie zaproszenia
pocztą). Również Wy musicie później dowiedzieć się czy dany gość
przyjdzie na wesele, kogo ze sobą przyprowadzi, czy nie potrzebuje

specjalnego menu. To również Wy musicie przygotować plan
rozsadzenia wszystkich przy stołach. Oczywiście Konsultant ślubny jest
Waszym wsparciem przy każdym z tych punktów, doradza i podpowiada,

jak się za to zabrać, ale fizycznie Was w tym nie wyręczy.



Czego nie robi 

Wedding Planner

Nie określi budżetu

Wedding planner przygotuje budżet, rozpisany na poszczególne usługi.
Oświeci Was co do wysokości cen za wszystko w branży ślubnej.

Pomoże pilnować wydatków i nie przekroczyć ustalonej kwoty. Będzie
pilnował, abyście nie przepłacali. Ale samo ustalenie całościowego

budżetu jest Waszym zadaniem. Ślub i wesele można zrobić za
kilkanaście tysięcy złotych albo i za kilkaset tysięcy. To Wy musicie

określić górną granicę wydatków, na jaką Was stać. Określić też, czy za
ślub płacicie sami, czy macie wystarczająco duże oszczędności albo

zarobki, czy dokładają się do tego rodzice.

Nie ustali zasad z rodzicami

Jeśli chcecie, może mieć kontakt z rodzicami w trakcie przygotowań,
ale to od Was zależy, jak duży udział będą w nim mieli. To Wy musicie
z nimi ustalić, czy będą dokładać się do budżetu, czy będą uczestniczyć
w wyborze usługodawców. To Wy będziecie z nimi rozmawiać i słuchać
ich opinii i to Wy musicie zadecydować jak dużo z tych opinii wcielicie
w życie. Jeśli chcecie, aby brali czynny udział w przygotowaniach, to
musicie to z nimi ustalić. Jeśli chcecie, aby pozostawili Wam całą

organizację i nie wtrącali się w nią, to też musicie z nimi to ustalić.

Nie weźmie za Was ślubu

Wedding planner pomoże wszystko przygotować, zadba o perfekcyjny
plan i będzie miał kontrolę nad jego realizacją. Będzie z Wami w dniu
ślubu, będzie wspierał i pomagał. Ale to Wy jesteście gwiazdami tego

dnia. To Wy musicie się do niego przygotować, to Wy staniecie na
ślubnym kobiercu, to Wy będziecie przysięgać sobie miłość. To również

Wy będziecie w centrum uwagi wszystkich gości, Wy będziecie
prowadzić zabawę i tworzyć atmosferę wesela. To Wy musicie się czuć

w swoim dniu ślubu na tyle dobrze, aby przeżyć go pełną piersią.



Jak sie przygotowac do pierwszej rozmowy,
 dzwoniac do konsultanta ślubnego?

 

datę ślubu i wesela 

rodzaj ceremonii

miejsce ceremonii i wesela

szacunkową ilość gości, którą chcecie zaprosić

jak wyobrażacie sobie ten dzień (motyw przewodni itd.)

Ustalcie podstawowe kwestie

Jak miałaby wyglądasz nasza współpraca- jaki pakiet wybieracie

Zastanówcie się, w jakim stopniu i jak miałaby wyglądać nasza współpraca –
chcecie brać czynny udział czy też wolicie końcowe wersje przedstawionych przez
nas ofert.

Wypełnijcie wstępną darmową i niezobowiązującą ankietę

Wypełnijcie ankietę, wyślijcie, a my przygotujemy dla Was personalizowaną
ofertę. Oferta stworzona jest na podstawie Waszych potrzeb i wyobrażeń na
temat Waszego dnia ślubu. Jest darmowa i niezobowiązująca. Dopiero po Waszej
decyzji ustalamy spotkanie w dogodnej dla Was formie- spotkanie na żywo,
telefon, Skype, WhatsApp, aby ustalić szczegóły.

Kosztorys, Harmonogram, Scenariusz

Harmonogram działań- jest przygotowywany przez nas, by naświetlić Wam
sposób, jak i czas działania Wedding Plannera. Kosztorys pozwoli Wam ustalić
budżet. Dajemy Wam pełne wsparcie.



Zapraszamy do
kontaktu

kontakt@magicznapaczucha.pl
magicznapaczucha@gmail.com

tel: 500 520 236

https://magicznapaczucha.pl/kategoria-produktu/eventy/

