
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala: 

1. Jakie koszty ponosimy organizując wesele? 
2. Jaka jest wysokość zaliczki?  
3. Kiedy następuje całkowite rozliczenie kosztów wesela? Przed czy po 

przyjęciu? 
4. Czy pokój dla nowożeńców jest w cenie? 
5. Czy są dostępne pokoje dla gości? Jeśli tak to w jakiej cenie? 
6. Czy w umowie jest ograniczenie co do minimalnej ilości gości na 

przyjęciu? 
7. Co, jeśli znaczna część gości nie zjawi się na przyjęciu? Czy płacimy za 

„puste krzesła”? 
8. Kto ponosi koszty ewentualnych zniszczeń czy szkód – potłuczonej 

zastawy, zniszczonych sprzętów? 

9. Czy w przypadku rezygnacji z wesela po podpisaniu umowy 
zleceniodawca ma obowiązek pokryć część z wyliczonych kosztów 
wesela? 

10.  Do kiedy należy podać ostateczną liczbę gości?  
11.  Do której trwa przyjęcie? Czy wesele można przedłużyć? Jeśli tak to      

 jaki jest koszt? 
12.  Do której pracuje obsługa? 
13.  Czy manager jest obecny w trakcie wesela? Czy pomaga, nadzoruje   

 przebieg przyjęcia? 
14.  Do kiedy należy podać ostateczne rozmieszczenie gości przy stołach? 
15.  Czy w sali jest klimatyzacja? 
16.  Gdzie znajdują się toalety? 
17.  Gdzie znajduje się kuchnia? 
18.  Czy jest wydzielone miejsce dla palaczy? 
19.  Czy w lokalu znajduje się sejf, z którego można skorzystać w trakcie   

 przyjęcia? 
20.  Czy w tym samym obiekcie odbywają się tez inne przyjęcia weselne?   

 Czy nie kolidują ze sobą? 
21.  Jak duży jest parking? Czy jest bezpłatny? 
22.  Czy obiekt jest chroniony? Czy istnieje możliwość, że na wesele wejdzie  

 osoba nieproszona? 
23.  Czy lokal zapewnia miejsce zabaw dla dzieci? 
24.  Jak wygląda kwestia nagłośnienia, oświetlenia? Czy jest do dyspozycji  

 sprzęt audiowizualny? Czy sala oferuje profesjonalny sprzęt, czy  
 należy zorganizować go we własnym zakresie? 

25.  Czy podczas tańców puszczany jest dym?  
26.  Czy jest dodatkowe źródło energii w razie awarii technicznej? 
27.  Czy państwo młodzi mogą wprowadzać na terenie obiektu dodatkowe  

 atrakcje? Na przykład fotobudkę czy pokaz barmański.  



28.  W przypadku wesel plenerowych – jaki jest plan awaryjny w razie  
 załamania pogody? 

 
Menu: 
 

1. Jaki jest koszt talerzyka dla osób obsługujących wesele: DJ'a, orkiestry, 
fotografa, kamerzysty itd.? Czy jest dla nich oddzielny stolik? 

2. Ile płacimy za dzieci? 
3. Z ilu posiłków składa się menu? 
4. Czy jest możliwość wyboru posiłków czy są narzucone odgórnie? 
5. Czy można umówić się na degustację potraw, które będą serwowane na 

przyjęciu? 
6. Czy dania są talerzowane czy serwowane na półmiskach? 
7. Czy kuchnia posiada propozycję menu dla wegetarian/wegan/osób       

z nietolerancją lub alergią pokarmową? 
8. Do kiedy należy ostatecznie ustalić menu? 
9. Czy lokal zapewnia tort? Jeśli tak to jaki? 
10.  Czy można przywieźć tort z zewnętrznej cukierni? Czy jest za to jakaś  

 opłata? 
11.  Czy można zorganizować słodki stół? Czy ciasta mogą być  

 z zewnętrznych cukierni? 
12.  Jaka jest pojemność butelek stawianych na stole? Czy soki podawane są  

 w kartonikach czy w dzbankach? 
13.  Czy zapewniony jest toast na powitanie Pary Młodej? 
14.  Czy zapewnione jest powitanie chlebem weselnym i solą?  
15.  Czy w cenie jest alkohol? 
16.  Czy jest korkowe – jeśli tak to ile wynosi? 
17.  Czy obsługa roznosi alkohol? 
18.  Czy jest możliwość zorganizowania dodatkowego stołu z innymi  

 alkoholami ( wino, piwo, whiskey). Jeśli tak to jak jest rozliczany taki  
 alkohol? 

19.  Czy istnieje możliwość zorganizowania drink baru? 
20.  Ilu kelnerów obsługuje przyjęcie? Czy można ewentualnie zwiększyć  

 liczbę kelnerów? 
21.  Na jaką liczbę gości przypada jeden kelner? 
22.  Co z jedzeniem, które nie zostanie skonsumowane? Czy państwo  

 młodzi otrzymują je po przyjęciu? Jeżeli tak, to czy należy mieć  
 uprzednio przygotowane własne pojemniki? 

 
 
 
 
 



 
Wystrój: 
 

1. Czy wystrój sali i stolików jest w cenie? Jeśli tak to w jakim zakresie? 
Czy dodatkowe zmiany są  odpłatne?  

2. Jak ustawione będą stoły? 
3. Jak wygląda nakrycie stołów? 
4. Jakie kolory obrusów/serwetek są do dyspozycji? 
5. Jak wyglądają krzesła? Czy są czymś ozdobione? 
6. Co z ozdobami takimi jak: winietki, podziękowania dla gości itp.?  

Czy obsługa rozłoży tego typu ozdoby przed przyjęciem? 
7. Czy lokal zapewnia kwiaty? Jakiego rodzaju: sztuczne czy żywe?  

Czy florystka może rozłożyć dekoracje kwiatowe w dniu przyjęcia? 
8. O której w dniu wesela do sali może przyjechać florystka? 
9. Czy dekoracje można przywieźć dzień wcześniej? Kiedy można je 

odebrać? 
10.  Czy są jakieś ograniczenia w montażu dekoracji (taśmy, gumki, sznurki  

 – czy gdzieś nie można czegoś wieszać)? 
11.  Czy przed przyjęciem planowane są jakieś remonty/zmiany  

 w wyglądzie obiektu i otoczenia? 
12.  Czy przed wejściem do sali można ustawić informacje dotyczące menu  

 lub ustawienia stołów? 


