
Formularz służy spersonalizowaniu zakupionego wzoru. 
Formularz nie wolno edytować w przeglądarce internetowej.

Każdy krok będziemy starać się dodatkowo opisać, aby ułatwić zamówienie.
Ważne, aby dokładnie wypełnić każde pole oraz przy zamykaniu programu zapisać wypełnione dane.

Nr. zamówienia i Nazwisko Telefon kontaktowy:

PAPIER

Tutaj możesz wybrać papier z jakiego chcesz aby Księga Gości  została zrobiona.

Gładki Matowy
Polecamy

Skóra Prążek



Imiona:

Data:

Linia 3 (np. Pobieramy się! lub dowolny napis):

Jak w wybranym 
wzorze

Podczas tworzenia projektu wpiszemy 
Wasze dane oraz tekst dokładnie tak jak na 

pierwszej karcie księgi gości ze zdjęcia na 
naszej stronie. 

PRZÓD/FRONT KSIĘGI GOŚCI

STRONA PIERWSZA KSIĘGI GOŚCI

Na froncie księgi gości możesz spersonalizować nagłówek według swoich potrzeb:

Poniżej wprowadź treść własną lub wybierz jedną z proponowanych przez nas inspiracji. 
Nie formatuj treści, nie środkuj tekstu - wszystko to zrobimy za Ciebie.

Drodzy Goście (lub dowolna treść):

Imiona (lub dowolna treść):

Jeżeli nie wybrałeś treści standardowej powyżej to poniżej wprowadź treść własną. 
Nie formatuj treści, nie środkuj tekstu - wszystko to zrobimy za Ciebie.  

Poniżej znajdziesz również parę inspiracji.



Inspiracja 4 Inspiracja 5 Inspiracja 6
Zawitałeś Gościu drogi
W księgi naszej  ślubnej progi
Więc moc życzeń Młodej Parze
Na jej kartach złóż dziś w darze!

Słowa z serca niech popłyną
Bo gdy lata już przeminą
Karty księgi nam przypomną
Przyjaciela twarz pogodną.

A gdy głowy szron przyprószy
Balsam będzie to dla duszy
Gdy tę księgę otworzymy
I życzenia Twe wspomnimy.

Drodzy Goście! 

Dziękujemy za uczestnictwo w najważniejszym 
dniu naszego wspólnego życia! 

Będzie nam niezmiernie miło, 
jeżeli wpiszecie się do naszej pamiątkowej księgi. 

Dziękujemy za wpisane życzenia. 

W tym dniu szczególnym i wspaniałym,
dziękujemy sercem całym.
Za to żeście dziś przybyli,
i moc życzeń nam złożyli.
Że w tym dniu jesteście z nami,
dziękujemy Wam Kochani.

My serdecznie Was witamy,
do zabawy zapraszamy.
Niech się każdy bawi miło,
by wesoło tu dziś było.
Więc się bawcie na całego,
do dzioneczka następnego.
Niech orkiestra dziś przygrywa,
i do tańca Was porywa.

Więc śpiewajcie i tańcujcie,
i swych nóg dziś nie żałujcie.
Bo to dzień jest dziś jedyny,
Nasze huczne zaślubiny.
A więc z nami dziś hulajcie,
i nas miło wspominajcie.

Inspiracja 7 Inspiracja 8 Inspiracja 9
„Żaden dzień się nie powtórzy,
Nie ma dwóch podobnych nocy, 
Dwóch tych samych pocałunków, 
Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.”

Wisława Szymborska- „Nic dwa razy”

Dziękujemy za przybycie
i uczestniczenie razem z nami
w tak ważnym i pięknym dniu.

Chcielibyśmy zachować jak najwięcej wspomnień
dlatego będzie nam bardzo miło jeśli zechcecie
wpisać się do naszej pamiątkowej księgi.

Szczęśliwi i zakochani w sobie

Drodzy Goście,
oddajemy w Wasze ręce tę oto księgę.
Prosimy, zostawcie w niej kilka słów od siebie.
Jeśli zaś zabraknie Wam weny
w trakcie weselnej zabawy,
niech inspiracją będą nasze
drobne podpowiedzi...

1. Najważniejsze w małżeństwie jest, aby...

2.Miejsce na Ziemi, które powinniśmy zobaczyć 
to...

3. Gdybyśmy mieli zagrać w filmie, w jakich 
widzielibyście nas rolach?

4. Co zapamiętacie z naszego przyjęcia
weselnego?

5. Co pomyśleliście, gdy pierwszy raz
zobaczyliście nas jako parę?”

6.Życzenie od Was, na naszą wspólną drogę 
życia:

Z całego serca dziękujemy Wam za to,
że jesteście z nami w tak ważnym dla nas dniu.

Będzie nam niezmiernie miło,
jeśli wpiszecie się do naszej Pamiątkowej Księgi
i w ten sposób upamiętnicie to,
że jesteście z nami w tej uroczystej chwili.

Wasza obecność sprawia nam ogromną radość
i pozwala w pełni celebrować to wyjątkowe
dla nas i dla naszych Bliskich święto.

Inspiracja 1 Inspiracja 2 Inspiracja 3
Ta księga została stworzona po to,
aby dać trwałą pamiątkę tego wyjątkowego
dla nas i dla naszych Bliskich dnia...

Chcielibyśmy zachować jak najwięcej żywych
wspomnieńze ślubu i wesela,
dlatego prosimy Was,
abyście dopisywali się do tej księgi,
razem z nami tworząc radosną opowieść...

Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień i noc
na długo pozostaną nie tylko w naszych,
ale i w Waszych wspomnieniach. 
Tego życzymy Wam oraz sobie.

Szczęśliwi, aczkolwiek ciągle jeszcze oszołomieni

Wspomnienie tego Magicznego Dnia
chcemy zachować w naszych sercach na zawsze.
Kilka ciepłych słów-życzeń, opowieści,
będzie dla nas najpiękniejszym wspomnieniem
Dnia Naszego Ślubu.

Podzielcie się z nami swoją radością!

Młodzi Małżonkowie 

Zanim opuścisz weselne progi
W księdze ślubnej złóż życzenia,
Tak, byśmy mieli piękne wspomnienia.

Prosimy o wpisy gości przemiłych!
Opinie, życzenia i zażalenia.
Słów kilka wystarczy, by pamięć zatrzymać,
By później po latach dzień ten wspominać.

Chcemy w pamięci czas ten uwiecznić,
Aby nie stracić ani chwileczki
Z kielicha marzeń wciąż czerpać natchnienie
By radość przeżywać na samo wspomnienie



Jeżeli chcesz coś dopisać lub masz jakieś szczególne prośby proszę opisz je poniżej.

Wypełnione dane należy zapisać. 

Z menu programu wybiesz PLIK  >> Zapisz
Kliknij CTRL + S

Przy zamknięciu programu kliknij TAK, aby zapisa wypełnione dane. 

Sprawdź czy dane zostały zapisane i wyślij je do nas.

INFORMACJE DODATKOWE

ZAPIS DANYCH

DodatkiWeselne.pl

+48 698 668 077       |            +48 697 068 077
sklep@dodatkiweselne.pl

ul. Daleka 1b /1,   15-037 Białystok

KONTAKT
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