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POGLĄDOWE SCENARIO WESELNE 

 
17:00      Powitanie gości (skierowane do gospodarzy lokalu, Młodej Pary, do gości) 

Toast + tradycyjne sto lat 
Kontrakt z gośćmi 
Np. Polonez 
Życzenia 
Obiad (w trakcie 2 toasty z wódką w odstępach) 

 
18:00  Pierwszy taniec (utwór z płyty lub na żywo) 

I set (około 10 -20 min)  
Przerwa (10 min) + sto lat 

 
19:00      Np. Wjazd tortu (z towarzyszeniem fanfar)  
 
19:30 II set  (około 30 min)  + dedykacja od DJ na żywo 

Przerwa (10 min) + prezentacja rodzin  
 

III set  (około 30 min)  +  integracja 2 kółka( szła dzieweczka…) 
Przerwa (10 min) + sto lat 

 
20:00 IV set  (około 30 min) + integracja lambada / fireball/ come on sava 
  Przerwa (10 min) + sto lat + kto w styczniu urodzony 
  

Kilka zabaw dla dzieci (jeśli na weselu są dzieci – kaczuchy, pod liną, gorące krzesła, test z bajek) 
 

V set  (około 30 min)  + integracja taniec odbijany z młodymi 
 Przerwa (10 min)  
  
22:00 VI set (około 30 min) + integracja Cotton Eye Joe  
 Przerwa (10 min) + jaka to melodia  z wódeczką  
 

VII set (około 30 min) + integracja my cyganie lub zorba 
Przerwa (ok. 10 min) + dedykacja od DJ na żywo 

 
23:00      VIII set (około 30 min) + integracja 2 kółka( can you feel the beat…) 
 

Przerwa (ok. 10 min) +  zabawa z walizeczką 
  
23:40       Podziękowania dla rodziców  + dedykacja od DJ na żywo 
 
24: 00      Oczepiny 

1. Pały 2. Rzut muchą i welonem 3. Test zgodności 4. Familiada 
5. Krzesła i fanty lub gorące krzesła  6. Przeciąganie liny  
7. Lubuski Dance Mix taniec dla wszystkich 
 

24:40     np. Pokaz fajerwerków, puszczanie lampionów,  video – prezentacja,  
Przerwa (10 min) 

 
1:20 IX set (około 30 min) + integracja Opa Opa 
 Przerwa (10 min) + hej sokoły 

X set (około 30 min)  
Przerwa (10 min)  + sto lat 

 
2:30        XI set (około 30 min) + sto lat 

Przerwa (10 min)  
3:20       XII set (około 40 min) + sto lat +  pożegnanie gości. 


