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Jakie terminy na (np. wiosnę 2023) są dostępne?

W jakie dni są organizowane przyjęcia: w weekendy czy również w tygodniu?

Czy ceny różnią się w zależności od sezonu?

Ile kosztuje zorganizowanie przyjęcia w inny dzień niż sobota? 

Czy jest oddzielna (od ceny talerzyka) opłata za wynajęcie lokalu?

Co pokrywa opłata za wynajęcie lokalu?

Z jakim wyprzedzeniem można zarezerwować termin?

Do której godziny trwa standardowo wesele?

Jaki jest koszt ewentualnego przedłużenia wesela?

Jaka jest kwota zadatku przed weselem? Do kiedy należy ją wpłacić?

Jaki jest harmonogram płatności? 

Do kiedy musimy uiścić pełną zapłatę?

Jakie są preferowane formy płatności?

W jakiej formie dostaniemy potwierdzenie wpłaty w przypadku płatności

gotówką?

Czy możemy dostać pełną ofertę na maila?

Czy możemy dostać wzór umowy na maila?

Czy możemy zobaczyć upoważnienie managera sali do podpisywania umów? 

Czy kopia upoważnienie będzie dołączona do umowy, a jeśli nie to czy możemy

zrobić jej zdjęcie?

Kiedy należy podpisać umowę?

Czy będziemy mogli aneksować umowę zgodnie z ustaleniami, które pojawią się

w czasie naszej współpracy?

Czy ceny o których dziś rozmawiamy mogą ulec zmianie (np. w związku                

 z inflacją)? Jeśli tak, to jakich zmian i na jakich zasadach możemy się

spodziewać?

Jak wygląda kwestia ewentualnego przesunięcia terminu przyjęcia? 

Na jakich zasadach będziemy mogli odstąpić od podpisanej umowy w sytuacjach

awaryjnych? 

Czy jest opłata za anulowanie terminu?

Ile wesel zostało do tej pory zorganizowane na tej sali weselnej i które

wspominają Państwo najlepiej? Dlaczego?

Czy na przestrzeni lat przydarzyły się jakieś wpadki/awarie i jak sobie Państwo   

 z nimi poradzili?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

FORMALNOŚCI



S W I A D K O W A . P L

Jaka jest cena menu dla 1 osoby dorosłej (talerzyk)? 

Co zawiera cena za talerzyk? Ile dań ciepłych, przystawek, deserów, napoi, ciast,

owoców na osobę?

Jakiej wielkości są porcje dań gorących?

Czy w cenie talerzyka uwzględnione są też ciasta, owoce oraz napoje zimne         

 i gorące?

Czy w cenie talerzyka jest uwzględniona opłata za serwis kelnerski

(talerzykowe)?

Czy istnieje możliwość dodania ciepłego dania do standardowej oferty? W jakiej

cenie?

Jaka jest cena talerzyka dla dziecka? Czy są różne stawki w zależności od wieku?

Od jakiego wieku liczy się talerzyk dla dziecka? Co jest cenie?

Jaka jest cena talerzyka dla usługodawcy? Co jest cenie?

W jaki sposób serwowane są gorące dania?

Czy możemy wybrać sposób serwowania dań gorących (serwis kelnerski,

podanie na półmiskach, bufety z bemarami)?

Do której godziny są uzupełniane bufety?

W jakich godzinach są serwowane gorące dania? Czy możemy zgłosić nasze

preferencje względem godzin podania?

Czy obsługa czeka z podaniem obiadu na Parę Młodą? W jakiej kolejności

sterowany jest obiad?

Czy menu można modyfikować?

Czy jest dostępne oddzielne menu dla dzieci?

Czy dostępne są opcje menu dla osób z alergiami i o specjalnych preferencjach

menu: wegańskie, wegetariańskie, bez laktozy, bez orzechów. Jakie

doświadczenie ma kuchnia w przygotowaniu takich dań?

Czy przy daniach podanych w bufetach mogą pojawić się informacje                  

 ze składnikami?

Jaka jest opłata za osoby, które potwierdziły obecność, ale nie pojawiły się        

 na weselu (puste krzesła)?

Czy sala ma scenariusz na wypadek pojawienia się dodatkowych gości np. takich,

którzy mimo odmowy postanowią się pojawić? 

Do kiedy trzeba potwierdzić ostateczną liczbę gości?
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22. Czy w cenie jest? Jeśli tak, czy jest robiony na miejscu czy zamawiany                

 z partnerskiej cukierni? Jakiej? 

23. Czy, jeśli nie zdecydujemy się na zakup tortu na sali, będziemy musieli uiścić

opłatę za własny tort (tortowe)? Ile ona wynosi?

24. Czy lokal dysponuje lodówką do przechowania tortu zamówionego w innym

miejscu? 

25. Jaka może być maksymalna wysokość i średnica tortu, aby żeby zmieścił się   

 w drzwiach i chłodni?

26. Czy, jeśli zdecydujemy się na zakup toru w innym miejscu, zmieni się cena

talerzyka?

27. Ile wcześniej należy dostarczyć własny tort?

28. Jak standardowo jest serwowany tort?

29. Czy w cenie są alkohole? Jeśli nie, jaki jest cennik alkoholi?

30. Czy, jeśli nie zdecydujemy się na zakup alkoholu na sali, będziemy musieli

uiścić opłatę za własny alkohol (korkowe)? Ile ona wynosi?

31. W jaki sposób są serwowane alkohole? Kto pilnuje, aby butelki były dostarczane

do stołów, a goście mieli pełne kieliszki: obsługa czy osoba wyznaczona przez Parę

Młodą? 

32. Ile wcześniej należy dostarczyć własny alkohol?

33. Czy jest opłata dodatkowa za schłodzenie alkoholu?

34. Czy na stołach będą dostępne coolery do alkoholu?

35. Czy istnieje możliwość dokupienia alkoholu na sali w razie wyczerpania zapasu

naszego alkoholu? Jeśli tak, to jakie są ceny i asortyment?

36. Czy lokal oferuje usługi barmańskie? Jaka jest cena takiej usługi i jak wygląda

jej organizacja?

37. Czy jeśli zdecydujemy się na usługę barmańska z zewnątrz, jest jakaś

dodatkowa opłata (np. za zbieranie i mycie szkła barmańskiego) 

38. Gdzie przechowywany będzie alkohol? Kto ma do niego dostęp? 

39. Czy w ofercie są uwzględnione napoje bezalkoholowe (piwa, wina, etc.)?

40. W jaki sposób serwowane są napoje gorące? Czy jest dodatkowa opłata za ich

serwis?

41. Czy w cenie są napoje zimne? Jeśli nie, jaka jest za nie dopłata?

42. Jakie napoje zimne są dostępne? W jakich pojemnościach? W jakiej ilości         

 na osobę?

S W I A D K O W A . P L
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43. Jak będą serwowane napoje (dzbanki, karafki, oryginalne butelki)?

44. Ile wcześniej należy dostarczyć własne napoje?

45. Czy lokal oferuje za dopłatą dodatkowe atrakcje gastronomiczne (stoły 

 tematyczne, drink bary, fontannę czekoladową/serową, lody, etc.)? W jakiej cenie?

Co dokładnie wchodzi w skład?

46. Czy dostępność i cena dodatkowych atrakcji refowanych przez lokal jest

uzależniona od liczby zaproszonych osób?

47. Czy powitanie chlebem i solą jest w cenie? Jeśli nie, jaki jest jego koszt?

48. Czy pierwszy toast jest w cenie? Jeśli nie, jaki jest jego koszt?

49. Czy pierwszy toast jest wznoszony szampanem czy winem musującym? Jakiej

marki?

50. Czy będzie dostępny szampan bezalkoholowy na pierwszy toast?

51. Czy możemy dać swoje produkty np. na stół wiejski? A jeśli tak, czy wiąże się  

 to z dodatkową opłatą?

52. Czy można dostarczyć własne ciasta? Czy jest to w cenie czy dodatkowo

płatne? 53. Czy jest dodatkowa opłata za krojenie ciasta? 

54. Czy jest dodatkowa opłata za przygotowanie gościńców dla osób

zaproszonych?

55. W jakie opakowania są pakowane gościńce?

56. Czy degustacja menu jest w cenie wynajmu czy jest dodatkowo płatna? Ile

wynosi cena za osobę?

57. Czy dania będą podane tak samo jak podczas degustacji czy możliwe są

nieuzgodnione z nami zmiany (np. przyozdobienie)?

58. Czy, jeśli zdecydujemy się na ciasta i tort z sali, będziemy mogli ich spróbować

w czasie degustacji czy w oddzielnym terminie?

59. Kiedy musimy podać ostateczną decyzję co do wyboru menu?

60. Czy pozostałe po weselu jedzenie i napoje możemy zabrać?

61. W jaki sposób zostanie spakowane pozostałe jedzenie? Czy musimy zaopatrzyć

kuchnię w pojemniki? Czy opakowania i pakowanie jedzenia po weselu jest w cenie

czy za dopłatą?

62. Kiedy będziemy mogli odebrać jedzenie? Czy musimy je odebrać bezpośrednio

po zakończeniu przyjęcia czy możemy następnego dnia?
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Czy lokal jest dostępny na wyłączność?

Jeśli lokal nie będzie na wyłączność, to w jaki sposób lokal dba o to by               

 na naszym weselu nie pojawiły się nieproszone osoby lub abyśmy sobie nie

przeszkadzali np. głośną muzyką?

Czy lokal jest ubezpieczony? Co pokrywa ubezpieczenie?

Jak wygląda sytuacja w przypadku zniszczeń spowodowanych przez gości (np.

potłuczonej zastawy, uszkodzeń mebli). Kto płaci za ewentualne szkody: Para

Młoda czy są w cenie wynajmu? Do jakiej kwoty?

Czy lokal posiada system monitorowania? Jak długo są przechowywane

nagrania?

Jakie jest minimum osób na przyjęciu od którego można zarezerwować salę?

Jaka jest maksymalna liczba gości, którą może pomieścić sala, a jaka zalecana?

Czy lokal dysponuje sprawną i dopasowaną do wielkości pomieszczeń

klimatyzacją? Czy użycie klimatyzacji jest w cenie?

Przy jakiej temperaturze w lokalu jest włączane ogrzewanie?

Czy zużycie mediów jest wliczone w cenę? 

Czy są dodatkowe opłaty za zużycie prądu przez usługodawców np. fotobudkę

lub dekoracje światłem?

Czy dostępny jest parking dla zaproszonych osób? Na ile samochodów? 

W jakich godzinach można korzystać z parkingu?

Czy parking jest w cenie wynajmu czy dodatkowo płatny?

Czy można dojechać do sali komunikacją publiczną? Jak?

Czy jest dostępna szatnia dla osób zaproszonych? Czy jest samoobsługowa czy

będzie dostępna osoba obsługująca szatnię? Czy dostępność szatni jest w cenie?

Czy jest dostępne pomieszczenie dla usługodawców?

Czy serwis sprzątania po weselu jest w cenie?

Czy lokal oferuje możliwość zorganizowania ślubu w plenerze (w ogrodzie,         

 w altanie)? Czy lokal spełnia wymogi urzędu stanu cywilnego?

Czy w przypadku złej pogody, lokal oferuje miejsce na ślub cywilny?

Czy lokal oferuje możliwość zorganizowania wesela w plenerze (namiocie,

oranżerii)?
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22. Czy są dodatkowe opłaty związane z organizacją ślubu cywilnego na sali         

 lub w plenerze lokalu (np. dekoracje, rozstawienie krzeseł)? Jeśli tak, co się w niej

znajduje?

23. Czy po ślubie w plenerze goście mogą rzucać ryżem lub confetti?

Czy parkiet jest połączony z salą ze stołami czy znajduje się w osobnym

pomieszczeniu?

24. Jakiej wielkości jest parkiet? 

25. Jakiej wielkości jest scena?

26. Jakiej wielkości jest przestrzeń ze stołami?

27. Czy w lokalu znajduje się miejsce na kącik dla dzieci? Plac zabaw? Miejsce       

 na plenerowe gry lub dmuchany zamek?

28. Czy lokal jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością?

29. Czy lokal jest dostosowany do potrzeb rodziców z dziećmi? Ile jest dostępnych

krzesełek do karmienia, przewijaków?

30. Czy można wydzielić miejsce ze ściszoną muzyką?

31. Ile jest toalet dla gości i gdzie są ulokowane?

32. Jakie środki higieny standardowo znajdują się w łazienkach w czasie przyjęcia?

33. Czy w toaletach będą dostępne tzw. weselne koszyki awaryjne?

34. Gdzie usytuowana jest kuchnia i czy możemy ją zobaczyć?

35. Czy lokal posiada taras, patio lub ogród dostępne dla gości? Czy dostęp            

 do niego jest w cenie?

36. Czy przy lokalu jest wydzielona strefa dla palaczy wyposażona w popielniczki?

37. Czy sala oferuje atrakcje weselne za dopłatą lub rabaty na usługi innych

weselnych podwykonawców?

38. Czy zewnętrzne atrakcje (np. fotobudka, prosecco van) są dozwolone              

 lub dodatkowo płatne?

39. Czy jest możliwość zorganizowania pokazu sztucznych ogni w czasie wesela?

40. Czy jest możliwość zorganizowania pokazu zimnych ogni w czasie wesela?

41. Czy jest możliwość zorganizowania pokazu ciężkiego dymu w czasie pierwszego

tańca?

42. Czy jest jakieś ograniczenie odnośnie głośności muzyki?

LOKAL
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43. Czy są planowane remonty na sali lub w plenerze przed naszym weselem? Czy

wystrój ulegnie zmianie po remontach?

44. Czy macie scenariusz działania w wypadku awarii prądu? Czy w razie braku

prądu poniesiemy dodatkowe koszty za korzystanie z agregatu?

45. Czy lokal ma stałą licencję w ZAiKS czy uiszczenie opłaty leży po naszej stronie?

46. Ile wcześniej nasi usługodawcy będą mogli wejść na salę, aby się przygotować?

47. Ile mamy czasu na zabranie naszych rzeczy z sali po weselu?

48. W jakich godzinach mogą odbywać się montaże/demontaże usługodawców? 

LOKAL
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Jakimi i iloma stołami dysponuje sala?

Czy jest możliwość wymiany stołów (np. z biesiadnych na okrągłe)? Czy wiąże się

to z dodatkową opłatą? 

Czy możemy zobaczyć zdjęcia wesel na sali ze stołami prostokątnymi i stołami

okrągłymi?

Ile stołów zmieści się maksymalnie wzdłuż i w poprzek sali?

Ile osób mieści się przy pojedynczym stole?

Jakimi krzesłami dysponuje sala? 

Czy jest możliwość wymiany krzeseł? Czy pokrowce na krzesła są w cenie?

Czy będziemy mieć wybór pokrowców na krzesła?

Czy lokal dysponuje planem z przykładowym rozmieszczeniem stołów i miejsc

siedzących?

Do kiedy musimy podać ostateczne rozmieszczenie gości przy stołach? 

Jakimi obrusami dysponuje lokal? W jakiej ilości? 

Jakimi skirtingami dysponuje lokal? W jakiej ilości? 

Jakimi serwetami dysponuje lokal? W jakiej ilości? 

Czy pranie pokrowców/obrusów/skirtingów/serwet wiąże się z dodatkową

opłatą?

Jaka zastawa stołowa jest dostępna? Czy możemy ją zobaczyć?

Czy podtalerze wchodzą w skład zastawy stołowej w cenie? Jeśli tak, jakie mają

kolory?

Jaka jest pojemność kieliszków?

Czy podczas ślubu plenerowego (lub na cywilnego na sali) lokal zapewnia

nagłośnienie?

Czy sala udostępnia ekran i projektor, aby wyświetlić film w czasie wesela? Czy

jest to w cenie czy za dopłatą?

Czy sala oferuje profesjonalny sprzęt do nagłośnienia? Co wchodzi w jego skład?

Czy lokal udostępnia do dyspozycji Pary Młodej sejf w czasie przyjęcia? Jeśli tak,

gdzie się znajduje?

Czy sala dysponuje strefą relaksu? Jeśli tak, to jak ona wygląda i jakie jest jej

wyposażenie?
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Ilu kelnerów jest przewidzianych na obsługę XX zaproszonych osób?

Czy możemy prosić o zwiększenie liczby obsługi za dodatkową opłatą? Ile ona

wynosi?

Jak będzie ubrana obsługa?

Czy osoby z obsługi, które noszą długie włosy będą mieć je związane?

Do której godziny pracuje obsługa wesela?

Z ilu osób i na jakich funkcjach składa się załoga kuchni?

Kto jest szefem/szefową kuchni i jakie jest jego/jej doświadczenie?

Czy oprócz obsługi kelnerskiej oraz załogi kuchni będą potrzebne inne osoby np.

do obsługi serwisu kawowego czy drinka baru? Ile to będzie osób? Czy ich

wynagrodzenie jest w cenie czy dodatkowo płatne? Ile?

Czy serwis sprzątający będzie dostępny w czasie wesela? Z ilu osób się składa? 

Jaki jest zakres pracy osób sprzątających? Czy jest dodatkowa opłata związana

ze sprzątaniem ewentualnych wymiocin?

Jak często są sprzątane toalety w czasie wesela? 

Czy ochrona będzie dostępna? 

Jaki jest zakres obowiązków ochrony i ile osób z ochrony będzie dostępne          

 w czasie naszego wesela?

Czy w czasie wesela będzie dostępna osoba odpowiedzialna za obsługę np.

manager sali? Jeśli nie, do kogo będzie można zgłaszać uwagi odnośnie pracy

lokalu?

Kogo możemy podać jako osobę kontaktową naszym usługodawcom, jeśli będą

mieli pytania (np. techniczne) dotyczące sali?

Czy lokal oferuje pomoc w ułożeniu scenariusza wesela? 
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Czy w cenę jest wliczona dekoracja sali? Jeśli tak, to co się w niej znajduje?

Czy możemy zobaczyć zdjęcia przykładowych aranżacji z Państwa dekoracjami?

Jakie tematy przewodnie wesela można zaaranżować w lokalu? 

Czy możemy zobaczyć salę z wszystkimi światłami włączonymi/wyłączonymi?

Czy sala oferuje dekoracje światłem? Czy możemy je zobaczyć? Czy są w cenie

czy za dopłatą?

Jakie są możliwe ustawienia stołu dla Pary Młodej? Ile osób może przy nim

usiąść?

Jak jest dekorowany stół Pary Młodej?

Jak jest udekorowana ściana za Parą Młodą? Czy możemy zobaczyć zdjęcia

realizacji?

Czy w dekoracjach oferowanych przez salę są używane żywe czy sztuczne

kwiaty?

Kiedy będzie można wejść na salę, żeby rozpocząć dekorowanie?

Kto przygotowuje dekoracje, które są w cenie wynajmu? 

Czy mamy jakikolwiek wpływ na dekoracje, jakie są w cenie? Czy np. Będziemy

mogli wybrać kolor czy rodzaj kwiatów?

Czy w cenę są wliczone dekoracje innych miejsc np. strefy chillout, słodkiego

stołu, wejścia?

Czy w dekoracjach oferowanych przez salę są oferowane elementy papeterii np.

plan stołów, oznaczenia stołów, karty menu? Jeśli tak, to jaki mamy wpływ na ich

wygląd?

Czy obsługa będzie mogła zająć się rozstawieniem przygotowanych przez nas

dekoracji lub elementów papeterii? Czy jest to wliczone w cenę?

Czy jakieś dekoracje są na sali zakazane (np. podwieszane)?

Czy będzie można zapalić świece? 

Czy obsługa będzie mogła zapalić świece i dopilnować ich ewentualnej wymiany

w czasie wesela?

Czy są ograniczenia dotyczące dekoracji sali przez firmy zewnętrzne? 

Czy jest możliwość zobaczenia przystrojonej sali przed weselem innej pary?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

DEKORACJE
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Czy lokal dysponuje własnymi pokojami noclegowymi? W jakiej liczbie? W jakiej

cenie?

Czy lokal współpracuje w zakresie noclegów z pobliskimi hotelami? Jakimi?

Czy pokój dla nowożeńców jest w cenie wynajmu sali czy dodatkowo płatny?

Jak wygląda pokój dla nowożeńców?

Kiedy zaczyna się i kończy doba hotelowa?

Czy będzie możliwość przedłużenia doby hotelowej? Jaki jest koszt

przedłużenia?

Czy w cenie pokoju jest dostawka? Jeśli nie, jaka jest cena dostawki i ile jest

dostępnych?

Jak otwierane są pokoje: na klucz czy na kartę?

Ile kluczy/kart przewidzianych jest na pokój?

Czy recepcja hotelu jest otwarta w nocy?

Jak daleko pokoje znajdują się od sali weselnej?

Czy śniadanie dla gości jest w cenie pokoju?

W jakich godzinach serwowane jest śniadanie dla gości? 

Czy w pokojach są minibary? Czy korzystanie z nich jest wliczone w cenę?

Do kiedy trzeba podać ostateczną liczbę rezerwowanych pokoi? 

Czy obsługa będzie mogła rozłożyć w pokojach naszych gości przewodniki          

 i powitalne upominki? Czy jest to w cenie?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

NOCLEGI

POPRAWINY
Czy w ramach poprawin możemy zorganizować ognisko albo grill?

W jakich godzinach odbywają się poprawiny?

Jakie menu jest proponowane na poprawiny?

Czy wykorzystywane jest jedzenie z poprzedniego dnia?

Jaki jest koszt organizacji poprawin na XX osób?

Czy lokal udostępnia nagłośnienie na poprawiny?

Ile osób będzie obsługiwać poprawiny?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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200+ PYTAŃ DO SALI WESELNEJ. DARMOWY E-BOOK
 

Znajdź mnie na Instagramie: @etatowaświadkowa
i zostaw swoją opinię o e-booku, aby odebrać

zniżkę na kolejne zakupy!
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