
Sala Weselna - Pytania 

1. Ile osób mieści sala? 

2. Na ile osób przypada jeden kelner?

3. Czy potrawy przygotowywane są na miejscu, czy jest catering?

4. Czy można przygotować osobne menu dla wegan, wegetarian, alergików i

dzieci?

5. Czy sala jest klimatyzowana?

6. Jakimi stołami dysponuje sala? Okrągłymi czy prostokątnymi?

7. W jakiej formie serwowane są potrawy: bufet szwedzki czy tradycyjnie?

8. Czy jedzenie, które zostało po weselu jest wydawane parze młodej i czy 

sala daje pojemniki na żywność?

9. Do kiedy trzeba podać ostateczną liczbę osób na wesele i poprawiny?

10.Czy jest wymagana minimalna liczba gości na wesele i poprawiny?

11.Kiedy należy ostatecznie ustalić menu? 

12.Ile zadatku/zaliczki trzeba wpłacić przy podpisaniu umowy?

13.Czy cena za dzieci i obsługę wesela (kamerzysta, DJ/zespół, fotograf) jest

taka sama jak za pozostałych gości?

14.Czy pobierane są opłaty za drobne szkody powstałe podczas wesela? 

(chodzi o pojedyncze elementy zastawy)

15.Do której godziny sala jest udostępniona podczas wesela i poprawin? Czy

za przedłużenia są dodatkowe opłaty?

16.Czy po podpisaniu umowy jest możliwość zmiany terminu wesela i czy 

wiąże się to z dodatkowymi opłatami?

17.Kiedy następuje pełne rozliczenie za wesele?

18.Kto opłaca ZAIKS? Sala czy para młoda?

19.Czy sala pobiera opłaty za wniesienie swojego alkoholu, ciast i napoi?

20.Czy są dodatkowe opłaty za serwis przy torcie?



21.Jakimi dodatkami dekoracyjnymi dysponuje sala i czy są pobierane za nie

dodatkowe opłaty?

22.Czy można wnieść na sale swoje dekoracje?

23.Czy sala udostępnia sprzęt nagłaśniający na poprawiny?

24.Kiedy można przywieść swoje rzeczy na sale? (ciasta, alkohol, napoje 

itp...)

25.Czy sala jest udostępniona dzień wcześniej w celu jej dekoracji?

26.Czy sala współpracuje z jakimiś DJ'ami, fotografami, kamerzystami, 

cukierniami?

27.Kiedy należy zabrać rzeczy pozostałe po weselu? Od razu po przyjęciu 

czy dzień po?

28.Jeżeli nie ma na sali pokoi noclegowych to, czy sala współpracuje z 

jakimś hotelem?

29.Jeżeli nie ma na sali pokoi noclegowych to, czy sala dysponuje pokojem, 

który będzie do dyspozycji pary młodej podczas wesela?


