Oto przykładowy scenariusz dnia ślubnego. Przejrzyjcie go i niech posłuży Wam do rozpisania waszego planu, godzina po godzinie. Dopiszcie
do niego osoby odpowiedzialne za dany odcinek, a także kontakty do
nich. Bywa, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, ale jeśli was
coś zaskoczy, to nie panikujcie. Zalecamy uśmiech. Są przecież wokół
was ludzie, którzy pomogą.
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Data ślubu
7:00

Pobudka

7–8:00

Prysznic

8:00

Rozpoczęcie przygotowań miejsca ślubu
(jeśli za niego odpowiadacie)

10:00–11:00

Stylizacja włosów mamy panny młodej

11:00–12:00

Stylizacja włosów mamy pana młodego / makijaż
mamy panny młodej

12:00– 13:15

Stylizacja włosów panny młodej / makijaż mamy
pana młodego

12:00

Przyjazd zespołu do restauracji

13:00

Test projekcji filmowej (jeśli ją przygotowaliście)

13:15–14:30

Makijaż panny młodej /przyjazd fotografa
i filmowców do panny młodej

14:00

Dostarczenie przez dekoratorkę ozdób kwiatowych

14:00–14:30

Ubieranie pana młodego

14:30–15:30

Dekorowanie kościoła

14:30–14:50

Ubieranie panny młodej

14:45

Przyjazd pana młodego do panny młodej

14:50–15:10

Błogosławieństwo

15:15–15:45

Przejazd pary młodej do kościoła

15:45–15:55

Podpisanie dokumentów w zakrystii

16:00–17:00

Ślub

17:00–17:30

Życzenia

17:30–18:00

Przejazd do restauracji
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18:00

Powitanie chlebem i solą

18:05

Wejście do restauracji, uroczyste sto lat
przy szampanie

18:05–18:15

Zajmowanie miejsc przez gości

18:20–20:20

Serwowana kolacja (przystawka, zupa, danie
główne, deser)

20:20–21:00

Pierwszy taniec pary młodej i pierwszy set
muzyczny

21:00–21:20

Tort /przerwa muzyczna (lub o północy)

21:20–22:00

Set muzyczny

22:00–22:20

Przerwa muzyczna / rozpoczęcie pracy fotobudki/

22:20–23:00

Set muzyczny

22:30–5:00

Live cooking

23:00–23:20

Przerwa muzyczna / pokaz filmowy o parze
młodej – projekcja

23:20–00:00

Set muzyczny

00:00

Rzucanie bukietem i muchą

00:10– 00:30

Przerwa muzyczna / zakończenie pracy fotobudki

00:30– 1:10

Set muzyczny

1:10–1:30

Przerwa muzyczna

1:30–2:10

Set muzyczny

2:10–2:30

Przerwa muzyczna /Podanie ciepłego posiłku

2:30–3:30

Set muzyczny – imprezę kontynuuje DJ

3:30–3:40

Przerwa muzyczna

3:40–5:00

Set muzyczny

5:00

zakończenie przyjęcia
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