Lista pytań do sali weselnej

Warunki organizacyjne obiektu:
1.

Czy sala posiada klimatyzację?

2.

Czy sala posiada alternatywne źródło zasilania w razie awarii?

3.

Czy dostaniemy obiekt na wyłączność czy też w czasie naszego wesela mogą się w
nim odbywać również inne imprezy?

4.

Czy do naszej dyspozycji będzie sejf bądź inne pomieszczenie, w którym będzie
można przechować prezenty/koperty?

5.

Gdzie znajdują się toalety?

6.

Czy sala posiada parking? Ile mieści samochodów? Czy jest bezpłatny dla gości?

7.

Czy sala posiada ogród/patio/balkon?

8.

Czy sala posiada miejsca noclegowe, w tym czy oferuje pokój dla nowożeńców?

9.

Czy miejsca noclegowe znajdują się w tym samym budynku co sala weselna?

10. Ile miejsc noclegowych posiada sala?
11. Iluosobowe są pokoje? Czy jest możliwość tzw. dostawki?
12. Ile kluczy/kart wejściowych jest przewidzianych na jeden pokój?
13. Jaki jest koszt noclegów?
14. W jakich godzinach trwa doba hotelowa i czy jest możliwość jej przedłużenia? Jaki
jest koszt takiej usługi?
15. Czy jest możliwość zakwaterowania gości jeszcze przed weselem?
16. Czy sala oferuje śniadanie dla gości następnego dnia po weselu?

Wesele – sala, menu, koszty, dodatkowe opłaty:
1.

Ile osób pomieści sala?

2.

Czy w umowie jest ograniczenie co do minimalnej liczby gości na weselu?

3.

Czy w razie mniejszej liczby gości niż przewiduje umowa płacimy za puste miejsca?

4.

Jak długo przed weselem musimy potwierdzić ostateczną liczbę gości?

5.

Czy za organizację naszego wesela będzie odpowiedzialny jakiś konkretny
pracownik? Czy będzie on obecny w trakcie naszego wesela?
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6.

Jaka jest cena za osobę dorosłą?

7.

Jaka jest cena za dziecko?

8.

Jaka jest cena za usługodawców? (fotografa, dj’a, kamerzystę)

9.

Jaka jest cena za osobę wesela organizowanego w inny dzień niż sobota?

10. Co jest zawarte w cenie?
 ilość posiłków głównych: …………………………………………………………………………………..
 ilość przekąsek na stołach: ………………………………………………………………………………..
 wiejski stół (jakie dania będą podane w ramach wiejskiego stołu?):
………………………………………………………………………………………………………………………….
 słodki stół (ile rodzajów ciast? ile ciasta na osobę – w gramach?):
………………………………………………………………………………………………………………………….
 tort (czy będziemy mieli możliwość wyboru rodzaju/smaku tortu?):
………………………………………………………………………………………………………………………….
 napoje (jakie? czy jest przewidziany limit napojów na osobę?):
………………………………………………………………………………………………………………………….
 owoce (ile rodzajów, w jakiej ilości): ………………………………………………………………….
 kawa: ………………………………………………………………………………………………………………..
 herbata: ……………………………………………………………………………………………………………
 drink bar: ………………………………………………………………………………………………………….
 candy bar: …………………………………………………………………………………………………………
 inne: …………………………………………………………………………………………………………………
11. Czy jest możliwość wyboru dań czy są one z góry narzucone?
12. Czy możemy zobaczyć przykładowe menu weselne?
13. Czy jest możliwość zamówienia odrębnych dań dla osób będących na szczególnych
dietach (dania wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe, bezmleczne itp.)? Czy
trzeba za takie dania dopłacać?
14. Czy jest możliwość wniesienia na wesele jedzenia przygotowanego poza salą
(przygotowanego przez innych usługodawców/przez rodzinę)? Czy musimy
przedstawić paragony potwierdzające wytwórcę produktu?
15. Czy tradycyjne powitanie chlebem i solą jest wliczone w cenę?
16. Ilu kelnerów obsługuje wesele? Czy istnieje możliwość zwiększenia ilości kelnerów?
Jaki jest koszt takiej usługi?
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17. Czy sala posiada okrągłe czy prostokątne stoły?
18. Czy sala posiada foteliki dla dzieci?
19. Czy cena obejmuje dekoracje sali - jeśli tak to jakie? (pokrowce na krzesła, kwiaty,
świece)
20. Czy sala zapewnia dodatkowe atrakcje? Jakie?
21. W jakich godzinach mamy salę do dyspozycji?
22. Czy alkohol/jedzenie z zewnątrz mogą być przywiezione na salę dzień wcześniej?
23. Czy jest możliwość rozstawienia winietek przed weselem? Czy musimy to zrobić
samodzielnie czy możemy zlecić to obsłudze?
24. Kto ponosi koszty ewentualnych zniszczeń (np. potłuczenia elementów zastawy)?
25. Czy w przypadku rezygnacji z wesela po podpisaniu umowy mamy obowiązek
pokryć część z wyliczonych kosztów wesela?
Dodatkowe opłaty:
1. Czy istnieje opłata za przedłużenie czasu trwania wesela? Jeśli tak – w jakiej
wysokości?
2. Czy pobierają Państwo tzw. korkowe od każdej butelki wniesionego przez nas
alkoholu? W jakiej wysokości?
3. Czy jest opłata za wniesienie tortu/ciast/jedzenia innego rodzaju przygotowanego
poza Państwa lokalem?
4. Czy świadczą Państwo usługę pakowania jedzenia po weselu czy jedzenie musimy
spakować sami? Czy pojemniki na jedzenie są w cenie czy musimy zapewnić je sobie
na własną rękę?
Poprawiny:
1. Czy jest możliwość zorganizowania poprawin?
2. Jaka jest cena za osobę na poprawinach i co wchodzi w jej zakres?
Rezerwacja i formalności:
1. Kiedy podpiszemy umowę?
2. Czy jest możliwość negocjowania (zmiany) warunków umowy?
3. Czy wymagana jest zaliczka/zadatek? W jakiej wysokości?
4. Kiedy następuje całkowite rozliczenie kosztów wesela (przed czy po przyjęciu)?
5. Kiedy należy ostatecznie potwierdzić liczbę gości na weselu?
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