Zapewne zależy wam, abyście tego dnia byli otoczeni bliskimi ludźmi.
O liczbie gości decyduje przede wszystkim wysokość kwoty, którą
chcecie przeznaczyć na ślub i przyjęcie weselne. Prawie każda para,
kiedy już skompletuje listę, uświadamia sobie, że jeszcze kogoś trzeba
zaprosić. W ten sposób liczba nazwisk rośnie, a budżet pozostaje ten
sam. Jeśli potraktujecie nasze wskazówki jak mapę, to szczęśliwie
dotrzecie do celu, którym jest dobrze ułożona lista gości.
W książce, w rozdziale o tworzeniu listy gości, znajdziecie wskazówki, jak z taktem skrócić listę gości.

Oto kilka dodatkowych wskazówek
dotyczących tworzenia
najlepszej dla was listy gości.
O liście decydują, w równej mierze, następujące czynniki: liczba
członków waszej rodziny i przyjaciół z osobami towarzyszącymi;
możliwości miejsca, w których chcecie zorganizować przyjęcie; wasz
budżet, który planujecie przeznaczyć na ślub i wesele.
Tradycyjnie każda rodzina zaprasza taką samą liczbę gości. Niech
na początek powstaną cztery listy: panny młodej, pana młodego i rodziców obu stron. Następnie połączcie je w jeden spis.
Proponujemy pogrupowanie list gości według następujących
zasad. Dzięki temu będziecie mieli większą łatwość w skróceniu listy
gości, jeśli będzie taka potrzeba.
1. Najbliższa rodzina, z pierwszego kręgu: rodzice, rodzice rodziców
– babcia i dziadek, nowi partnerzy rodziców, jeśli są rozwiedzeni,
rodzeństwo z osobami towarzyszącymi i z dziećmi.
2. Rodzina, z drugiego kręgu: ciocie, wujowie, ich dzieci – wasi kuzyni
i rodzeństwo cioteczne, matki i ojcowie chrzestni, rodzeństwo
dziadków i babć.
3. Przyjaciele rodziny: najbliżsi dla was i waszych rodziców, chodzi
o wspólnych przyjaciół rodziny, wasi mentorzy.
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4. Wasi przyjaciele i znajomi: najbliżsi, z lat szkolnych, ze studiów,
z pracy, przełożeni, wspólnicy, sąsiedzi.
5. Przyjaciele i znajomi rodziców: z ich towarzystwa, wspólnicy,
pracownicy, sąsiedzi.
Ta lista pomoże wam w sprawnym ustaleniu miejsca przy stole dla każdego gościa. Oczywiście należy ją dostosować do zażyłości relacji, które
łączą was z osobami z listy. Na przyjęcie weselne można przecież nie zaprosić ciotki, z którą was nic nie łączy (z 2. pozycji na liście), a zaprosić
przyjaciół, z którymi na co dzień jesteście blisko (z 4. pozycji na liście).
UWAGA, WAŻNE!
Pamiętajcie, że koniecznie na wesele należy zaprosić: małżonków, narzeczonych, partnerów zaproszonych osób, nawet jeśli ich nie znacie.
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