LISTA PYTAŃ

przed podpisaniem umowy

FORMALNOŚCI:
Czy osoba podpisująca umowę (po stronie sali) jest
właścicielem/właścicielką obiektu przeznaczonego na
wesele?
Jak wyglądają kwestie związane z sytuacji pandemiczną i zakazem
organizacji wesel?
Czy można dokonać wstępnej rezerwacji wybranego terminu?
Jak dokonać pełnej rezerwacji terminu i jak wyglądają kwestie
rozliczeniowe?
Zadatek czy zaliczka?
Kiedy następuje całkowite rozliczenie kosztów wesela (przed
weselem czy po weselu)?
Czy w obiekcie istnieje możliwość wystawienia faktury VAT?
Czy ustalenia dokonywane drogą mailową są wiążące dla obu
stron?

ŚLUB:
Czy organizacja ślubu plenerowego jest dodatkowo
płatna?
Co wchodzi w zakres przygotowania miejsca do ceremonii?
Czy krzesła wykorzystywane podczas ślubu są zabierane od
stołów i wracają tam na czas obiadu?

WYPOSAŻENIE I DEKORACJA:
Jakie dekoracje są dostępne w obiekcie i czy są
dodatkowo płatne?
Czy użytkowanie mebli ogrodowych (kanapy, fotele, okrągłe stoły)
jest dodatkowo płatne?

POGODA I NIEPOGODA:
Czy w przypadku deszczu będziemy zmuszeni do pozostania
w zamkniętym budynku/stodole?

Co dzieje się w przypadku nagłego deszczu podczas ceremonii
ślubnej?
Co dzieje się w przypadku niskich temperatur?
Jakie rozwiązania stosowane są podczas upałów?

NOTATKI
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NOCLEGI:
Ile miejsc noclegowych jest na miejscu i jakie są to
miejsca noclegowe?
Ile trwa doba noclegowa i do której godziny trzeba opuścić
teren po weselu?
W jakim terminie potwierdzić należy ilość osób nocujących? Co
dzieje się w sytuacji nagłej anulacji noclegu?
Czy w pobliżu są inne ciekawe noclegi lub hotele o wyższym
standardzie?
Czy w domkach i pokojach jest ogrzewanie?
Jak wyposażone są domki i pokoje?

CATERING:
Jaka przestrzeń i warunki dostępne są dla firmy cateringowej?
Jaki catering rekomendujecie? Ile czasu trwa współpraca
cateringu z obiektem? Ile wesel z udziałem tej firmy cateringowej
zorganizowaliście w poprzednim sezonie ?
Czy w przypadku kłopotów z rekomendowanym cateringiem
możemy liczyć na wsparcie?
Czy istnieje możliwość krótkiego uczestnictwa w
dowolnym weselu, by zobaczyć jak radzi sobie firma
cateringowa?
Czy istnieje możliwość zaaranżowania spotkania z firmą
cateringową w stodole, w wolny dzień?

BEZPIECZEŃSTWO:
Jak reagujecie w przypadku braku prądu?

Czy obiekt jest ubezpieczony w pełnym zakresie? Czy musimy
sami zadbać o ubezpieczenie?
Czy osoby pracujące i przebywające na terenie obiektu (w tym nasi
goście) są ubezpieczeni od NNW?
Czy obiekt posiada pozytywną opinię straży pożarnej? Czy w
świetle prawa mogą odbywać się w nim imprezy okolicznościowe?
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INNE:

NOTATKI

Ile przyjęć odbywać może się w tym samym czasie?
Czy podczas naszego przyjęcia wynajmowane będą miejsca
noclegowe osobom z zewnątrz?
Jakie są dodatkowe koszty wynajęcia obiektu? Jakie usługi są
dodatkowo płatne?
Ile osób z waszego zespołu, będzie pracować podczas
przygotowań i obsługi przyjęcia?
Czy na miejscu jest ograniczenie dotyczące natężenia dźwięku, do
którego stosować musi się DJ?
Kto sprząta po przyjęciu i w jakim stanie mamy zostawić obiekt?
Czy istnieje możliwość rozpalenia ogniska w trakcie wesela?
Czy są dostępne terminy w niższych cenach?

MIEJSCE NA ZAPISKI

