Informacje na temat prowadzenia uroczystości Weselnej dnia …................................
Imię Pana Młodego …..........................................
Imię Pani Młodej ….............................................

Imię Pana Świadka …............................................
Imię Pani Świadkowej ….......................................
Czy Świadkowie są Parą .Prosimy napisać w polu TAK/NIE …...........................

Imiona Rodziców Pana Młodego …............................................................
Imiona Rodziców Panny Młodej ….............................................................
Dodatkowe informacje, UWAGI na temat Rodziców Pary Młodej

Opis :

Przyjazd Zespołu Muzycznego na Błogosławieństwo do Pana Młodego
TAK/NIE.....................................

Dokładny adres Pana Młodego …..............................................................................
Przyjazd Zespołu Muzycznego na Błogosławieństwo do Pani Młodej
TAK/NIE......................................

Dokładny adres Pani Młodej ….................................................................................
Muzyka w trakcie Błogosławieństwa TAK/NIE …..............................................
Utwór Serdeczna Matko …...................

Utwór Alleluja …...........................

Utwory wykonujemy bardzo cicho w tle w trakcie Błogosławieństwa .
Godzina i miejsce rozpoczęcia ŚLUBU w Kościele ...................................................

Czy po ceremonii Ślubnej życzenia będą składane :

Przy Kościele ….......................

Na Sali Bankietowej ..........................

Adres i Nazwa Sali Bankietowej ….......................................................................
Prosimy opisać na ile osób planowana jest Uroczystość :......................................
PRZYJAZD PARY MŁODEJ NA SALE BANKIETOWĄ
Witanie Pary Młodej Marszem przed Salą …....................................
Witanie Pary Młodej Marszem na Sali …..........................................
Prosimy o podanie ilości Dań gorących w czasie trwania Uroczystości...................
Godziny wydawanych posiłków :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tort godzina :
Pierwszy posiłek składa się z 2 dań . Prosimy o informacje ,czy Zespół ma wznosić
toast dla Pary Młodej między posiłkami ,czy po wydaniu 2 dania. TAK/NIE
Między posiłkami ….................

Po wydaniu 2 dania …...................

Często zdarza się , że Świadkowie nie są Parą , jednak decydują się Państwo ,aby
Zespół zagrał i zaśpiewał gorzka wódka dla Państwa Świadków .Prosimy o
informacje,czy Świadkowie mają słodzić ,czy nie .

Gorzka wódka dla Państwa Świadków TAK/NIE …...........................................
PIERWSZY TANIEC PARY MŁODEJ
Prosimy podjąć decyzje ,czy chcecie Państwo ,aby to Zespół zagrał wybrany utwór na
Pierwszy Taniec ,czy też utwór został odtworzony w w orginalnej wersji .TAK/NIE
Utwór wykonany przez Zespół ..................

Utwór w wersji orginalnej ............

W jaki sposób zapraszamy i ustawiamy gości weselnych przed pierwszym tańcem .
Prosimy o informacje :

w jednym rzędzie : …...... półkole: …........... na około sali :…....................

Prosimy podać tytuł i wykonawce utworu …........................................................
Jeżeli wykonują Państwo wolny utwór ,proponujemy na pierwszy taniec
wykorzystanie maszyny ciężkiego dymu .Więcej informacji znajdziemy na końcu
Scenariusza .

Czy potrafią Państwo Tańczyć : X
Bardzo dobrze: …..... Dobrze:............ Słabo :................... Bardzo słabo:...............

Po pierwszym tańcu bardzo prosimy aby Para Młoda była obecna wśród gości .

Zespół rozpoczynając zabawę weselną prosi ,aby wszystkie Panie zaprosiły Pana
Młodego do kółka ,a Panowie Panią Młodą .Przy odpowiednim utworze wykonanym
przez Zespół ,Panie i Panowie po kolei tańczą z Parą Młodą .W odpowiednim

momencie , Pan Młody zostaje poproszony do Pani Młodej ,a wszystkie Panie

otaczają Panów . Kiedy Zespół zakończy wykonywać odpowiedni utwór ,zadaniem
Panów jest odwrócenie się w tył i poznanie nowej Partnerki do tańca zapoznając się
po imieniu .

Zespół w czasie trwania uroczystości wykonuje różne Tańce Integracyjne dla Gości
Prosimy o wybranie 3 tańców , które w odpowiedniej chwili mogą być wykonane
przez Zespół . Prosimy postawić X
Taniec Belgijski :..................
Zabawa Krasnoludki :.....................

Taniec YMCA ….....................................
Taniec Ciapalagalela.................................................
Kazaczok …........................................

Kankan …............................................

Lambada..................................................
Taniec Papaya …..................................................
Jedzie Pociąg ….............................................
Kaczuszki …..................................

Walc ze świecami (świece przygotowane przez Parę Młodą) ….............................
Polonez ….....................................

Informacje i uwagi na temat repertuaru .Prosimy o opisanie jaki repertuar sugerują
Państwo na swoim przyjęciu Weselnym :

Własne utwory na Życzenie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Podziękowanie dla Rodziców proponujemy między godz : 21 / 22
Podziękowanie dla rodziców TAK /NIE
…....................................
Czy utwór ma być wykonany przez zespół ,czy odtworzony TAK /NIE
Zespół …....................

Utwór odtworzony …...........................

Tytuł i wykonawca utworu ….........................................................
Informacja dla Świadków :

Prosimy Świadków o przygotowanie upominków dla Rodziców z jedną Uwagą !
Para Młoda najpierw tworzy kółko z rodzicami po czym tańczą . Po

zakończeniu utworu składają życzenia rodzicom ,a Świadkowie podają prezenty Parze
Młodej na koniec .
Jeżeli Para Młoda chcę również wręczyć upominki Rodzicom Chrzestnym lub

Dziadkom itd.... Prosimy o opisanie :.......................................................................

Około godziny 23 Zespół zaprasza wszystkich gości na Biesiadę Weselną .

Utwory wykonywane :
Szła Dzieweczka …..........................
Kto w styczniu …..........................

Gdybym miał gitarę.........................

Wszystkie rybki …...........................
Siadła pszczółka …............................
Hej sokoły ….................................

Miłość w zakopanem …..............................

Przez Twe oczy zielone (Zabawa)..............................
Piosenki na życzenie gości jakie tylko sobie życzą :
Cały repertuar wykonujemy na żywo na akordeonie elektronicznym.

OCZEPINY !
Wszystkie Zabawy omawiamy indywidualnie na każde Przyjęcie coś innego
Wszystko zależy od atmosfery i gości Weselnych.
Wybieranie Pary Młodej
Taniec dla Nowej Pary
Pytania ON ONA

Balony dla Pary Młodej

Zabawy Taneczne do ustalenia :

W ramach oprawy muzycznej naszego Zespołu Muzycznego Vertim

proponujemy Państwu skorzystanie z dodatkowej oferty oświetleniowej Sali
Bankietowej w postaci wykorzystania urządzeń estradowo scenicznych .

Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt pod numerem 500 606 705
lub adres mailowy : zmvertim@gmail.com

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO
Niniejszym wyrażamy zgodę/y na nieograniczone wykorzystanie wizerunku poprzez portale
społecznościowe,oraz telewizje publiczne,internetowe w postaci fotografii cyfrowej oraz
materiałów dźwiękowo filmowych,
Zespołu Muzycznego VERTIM ,reprezentowanego przez Roberta Prusińskiego

…….…………………………………………
Data i podpis

