TRENDY

W swojej ofercie
posiadamy suknie firm:
Emmi Mariaże,
Styl, Ivon,
Estera i inne…

Duży wybór sukien
i akcesoriów ślubnych:
Biżuteria, kapelusze
rękawiczki, podwiązki
welony na zamówienie
obuwie (przecena obuwia z salonu 40%)

Cena:

Cena:

1700 zł

SERENADA
kolor ecru

Cena:

Cena:

Pracujesz lub studiujesz?
Masz problem z przymiarką sukni ślubnej?
Zadzwoń i umów się na spotkanie.
My dostosujemy się do Ciebie.

IRIS

Przy wpłacie całkowitej

10% RABATU

Przy zakupie sukni - MAKIJAŻ PRÓBNY GRATIS

2300 zł

1100 zł

kolor ecru

Zapraszamy na coroczną
wyprzedaż kolekcji 2008/2009.
Ceny już od 1000zl
Przy zamówieniu sukni ślubnej masz możliwość
WYLOSOWANIA SOBIE NIESPODZIANKI!

2500 zł

Cena:

Cena:

2200 zł

1500 zł

AMELIA
kolor biały

Odwiedź nasza stronę internetową i dowiedz się więcej:

www.modaslubna-ivon.pl

ul. Paderewskiego 32 I piętro; tel. 666 818 875
czynne pn.-pt. 10.00-18.00; sob. 10.00-15.00

Maria ZAJĄC PERFECT MOMENTS

plenerowe

Sezon ślubny w pełni, a Ci, którzy jeszcze mają swój wielki dzień przed sobą,
mogą pomyśleć o alternatywnym sposobie urządzenia swojego ślubu i wesela.
Dla tych, którym marzy się taka uroczystość pod gołym niebem, mamy dobrą
wiadomość - w Polsce, także w Kielcach, takie marzenia są już realne.
DOKUMENTY
Pierwszy etap organizacji dotyczy
określenia, czy będzie to ślub cywilny
czy Kościelny. W obu przypadkach
należy uzyskać zgodę od Urzędu
Stanu Cywilnego lub od księdza z
Kościoła, do którego należy Para
Młoda. W przypadku ślubu cywilnego
należy napisać pismo wyjaśniające
powody organizacji ślubu poza USC.
Jeśli Para zdecyduje się na ślub
kościelny, należy oprócz uzyskania
zgody od Księdza, zdobyć licencję
na ślub poza Kościołem, do którego
należy Para Młoda. Wszelkie inne
dokumenty i formalności załatwia
się tak samo, jak w przypadku ślubu
konkordatowego czy cywilnego.

ORGANIZACJA ŚLUBU W
PLENERZE
Ślub w plenerze może odbyć się
albo tam, gdzie będzie odbywać się
wesele, albo w innym, wybranym
przez Parę Młodą miejscu. Jednakże
wszelkie tego typu ustalenia, co
do miejsca uroczystości, wystroju
miejsca uroczystości, uzyskacie od
urzędnika lub Księdza. Trzeba zastosować się do wszelkich wskazówek i
dopilnować, by wszystkie te ustalenia zostały wdrożone w życie.
W przypadku ślubu cywilnego
należy napisać pismo
wyjaśniające powody organizacji
ślubu poza USC.

W przypadku ślubu plenerowego
zazwyczaj aranżuje się miejsce w
którym będzie siedziała Para Młoda,
świadkowie i urzędnik/Ksiądz.
CKINFO



dobre rady

TRENDY
Zazwyczaj musi być zatem stół,
krzesła dla Pary Młodej i świadków, klęczniki w przypadku ślubu
kościelnego, a także w przypadku
ślubu cywilnego, miejsce na powieszenie godła, a w przypadku ślubu
kościelnego - krzyża. Należy także
pamiętać o tym, by zadbać o sprzęt
nagłaśniający, a także o muzykę,
która będzie towarzyszyć podczas
uroczystości. Pamiętajmy także o
odpowiednim wystroju miejsca ceremonii - kwiaty na stole lub ołtarzu,
biały dywan prowadzący do miejsca
ślubu, ewentualnie altana, pod którą
będzie znajdował się ołtarz/ stół.
Dzięki temu podkreślimy ważność
tego miejsca.

to trzeba pamiętać, że noce bywają
chłodne i nie można pozwolić, by
goście zmarzli. Nie trzeba także
martwić się deszczem, namioty są
wodoodporne, a boki tych namiotów
można zamknąć.

Trzeba też pamiętać o gościach
i zadbać, by mieli gdzie usiąść.
Szczególnie istotne jest to przy ślubie
Kościelnym, który trwa dłużej, od
ślubu cywilnego.

W przypadku tego drugiego, można
jednak zrezygnować z krzeseł, co
czasem jest praktykowane, szczególnie kiedy ślub będzie się odbywał w
tym samym miejscu, co wesele.

WESELE W PLENERZE
Najczęściej organizujemy wesele w
plenerze przy lokalu, w ogrodach danego lokalu. Na rynku istnieje wiele
firm, które ustawiają przepiękne namioty, z elegancką galą przy suficie,
drewnianą podłogą, z eleganckimi
żyrandolami, z możliwością wynajęcia nagrzewnic, aby w nocy goście
nie zmarzli. Nawet jeśli organizuje
się wesele w miesiącach ciepłych,


CKINFO

W zależności, na ile osób będzie
wesele, ustawia się odpowiednio
duże namioty. Standardowo ustala
się, że na 100 osób idealny namiot
to 10x25m. Oczywiście rodzaje
namiotów, ich ceny, wyposażenie, są
różne i różnie kształtują się ceny w
poszczególnych firmach.
Cennik wesela w plenerze zależy też
od miejsca, gdzie będzie organizowane wesele, rodzaju wybranego
namiotu, czy trzeba będzie wypożyczać dodatkowo stoły, krzesła,
zastawy, czy dostarczy nam to lokal
w przypadku, gdy na jego terenie
będzie organizowane wesele.
Choć przygotowania do uroczystości pod chmurką wymagają więcej
czasu i formalności, niż w przypadku
organizacji tradycyjnego ślubu i
wesela, na pewno warte są zachodu.
W końcu jest to jeden jedyny dzień
w życiu i warto zadbać, by ten dzień
był niezapomniany. Zachęcamy
Was zatem ogromnie do organizacji
ślubów i wesel w plenerze.

Wychowaj psa
Zapobiegnij sklejaniu się ryżu

Jadwiga HELEN

Zrób lody

bananowe

W przypadku, gdy rozstawia się
namiot w ogrodach własnego domu,
wtedy trzeba spełnić pewne warunki
dla obsługi cateringowej (są to
zazwyczaj przyłącza do ciepłej i
zimnej wody, odpowiednie miejsce
do ustawienia się obsługi, itd.).
Tego typu ustalenia odbywają się
wówczas, kiedy zna się już miejsce
wesela plenerowego, a firma cateringowa przeprowadziła inspekcję
tego miejsca i potrafi określić swoje
potrzeby.
Wesele w ogrodzie wymaga też
odpowiednio dużego terenu, by
rozstawić namioty, firmy zwykle
przeprowadzają wizje lokalną,
mierzą teren, równość powierzchni,
itd.. Taka wizja przeprowadzana
jest również w każdym przypadku,
gdy ustawia się namiot, czy to w
ogrodzie, czy przed lokalem.

Zrób lody bananowe

Wychowaj psa

J

eśli pies lub kot ciągle
rozrabiają, gryząc,
drapiąc, drąc lub
brudząc różne przedmioty,
możesz im wybić z głowy
te harce, kładąc w ich
ulubionych miejscach kilka
plasterków cebuli. Koty ani
psy nie gustują w cebuli i
będą unikały z nią kontaktu.

Z

rób letnią przekąskę dla
rodziny i przyjaciół. Obierz
i przetnij na pół 4 dojrzałe
banany. W płaski koniec każdej
połówki wepchnij drewniany
patyczek do lodów. Połóż je na kawałku
papieru do pieczenia i włóż do zamrażalnika. Po kilku godzinach wyjmiesz z lodówki pyszne lody bananowe.

Zapewnij wilgoć
ziemi w doniczkach
Organizacja wesela w plenerze
jest jeszcze w Polsce dość droga,
ale wesele na świeżym powietrzu
jest niezapomnianym przeżyciem
zarówno dla gości, jaki dla samej
pary młodej.
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Główna siedziba:

N

J

astępnym razem,
kiedy zrobisz
sobie kąpiel z
dodatkiem soli, dodaj
do niej także kilka łyżek
musztardy. Wzmocni
ona kojące działanie soli i
rozluźni spięte mięśnie.

eśli ziemia w doniczkach zbyt szybko
wysycha, możesz
temu zaradzić. Włóż na
dno doniczki starą gąbkę.
Będzie działała jak zbiornik
na wodę. Zapobiegnie
także „potopowi”, jeśli
zdarzy Ci się podlać roślinę
zbyt obficie.

ul. Sienkiewicza 57/6
25-002 Kielce
tel. +48 41 344 22 11
tel. 691 236 486
Karina Komorowska - właściciel
e-mail: biuro@perfectmoments.pl
karina.komorowska@perfetmoments.pl

www.perfectmoments.pl
Członek Zwyczajny:

Rozluźnij zmęczone
mięśnie

Przywab ryby

K

ażdy wędkarz wie, że bąbelki przywabiają ryby.
Twój spławik jest zapewne pustą w środku
rurką. Połam tabletkę Alka-Seltzer i włóż
kawałki do środka. Będzie ona produkować kuszące
strumienie bąbelków.

Usuń gumę do
żucia z ubrań

W

łaśnie mieliście
wychodzić, kiedy
okazało się, że do
spodenek dziecka przykleiła
się guma do żucia. Nie złość
się, tylko weź kostkę lodu.
Potrzyj gumę lodem, żeby
stwardniała, i zdrap łyżeczką.
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