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.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Imiona:
Wprowadź imiona które zostaną umieszczone na podziękowaniu

Data ślubu:
Wprowadź datę w formie tak jak chcesz aby była na podziękowaniu.
np. 18 czerwca 2018 r.

Adres E-Mail:
Na ten adres wyślemy podziękowanie do akceptacji

Telefon kontaktowy:

TREŚĆ PODZIĘKOWANIA
Poniżej wpisz treść podziękowania lub skorzystaj z jednej z proponowanych inspiracji.

Kochani Rodzice!
Za dom pełen miłości, ciepła i
zaufania, za wartości, które cenić mnie nauczyliście, za wzory
godne naśladowania, za to, że
jestem jaka jestem i kim dzisiaj
jestem, za wszystko z całego
serca dziękuję

Kochani Rodzice!
Dziękujemy wam za trud
włożony w nasze wychowanie,
za opiekę jaką nad nami roztaczaliście, za bajki na dobranoc,
które pozwalały zasnąć gdy
byliśmy mali, za opatrywanie
zbitych kolan, guzów, siniaków.
Dziękujemy wam za dzisiejszy
dzień, za wysiłek jaki włożyliście w to, aby był najpiękniejszym dniem w naszym życiu.
Dziękujemy, że jesteście
Dziękujemy, że my jesteśmy.

Kochani Rodzice
Pragniemy podziękować Wam
za to, że byliście, że jesteście
i wiemy, że na pewno zawsze
będziecie blisko nas. Dziękujemy Wam za wyrozumiałość,
poświęcenie i zawsze pomocną
dłoń. Zawsze będziemy przy
Was, bo kochamy Was równie
mocno, jak Wy nas.

Kochani Rodzice!
Dziękujemy Wam - za trud
wychowania, - za miłość i
uśmiech, - za pogodne dni
pełne radości i szczęścia, - za
to, że mogliśmy liczyć na Waszą pomoc i wsparcie w każdej
chwili naszego życia.

Drodzy Rodzice...
W tak pięknym dniu naszego
Ślubu dziękujemy Wam przede
wszystkim za: - życie, to właśnie ono sprawiło, że nasze
drogi połączyły się; - wychowanie i serce, bo właśnie dzięki
nim wiemy co znaczy wierzyć,
kochać i szanować. - za wyrozumiałość i pomocną dłoń.
Kochamy Was i wierzymy, że
potraficie cieszyć się naszym
szczęściem.

To jedna z najważniejszych
chwil w naszym życiu.
Spędzamy ją z Wami
Najukochańsi Rodzice. Zawsze
byliście przy nas, zawsze nas
kochaliście. W tym dniu dziękujemy Wam za to, że jesteście
z nami. Za to, że zawsze nas
wspieraliście. Za to, że zawsze
obok nas byliście. Dziękujemy
wam za Waszą miłość i wiarę w
nasze możliwości.

Drodzy Rodzice!
Dziękujemy za trud i wysiłek
włożony w nasze wychowanie,
za cierpliwość i dobre serce.
Wierzymy, że ten dzień będzie
najpiękniejszym w naszym
życiu, początkiem nowej drogi.
To dzięki Wam możemy się nim
cieszyć. Chcielibyśmy wyrazić
to z całego serca:DZIĘKUJEMY!!!

„Dziękuję Ci Mamo.... za Twoje
rady przez te wszystkie lata...
za czułość i zrozumienie... za
dar prawdziwej miłości, która
pozwala mi pamiętać o tym,
jaka jesteś kochana.” „Dziękuję
Ci Tato... za twoja opiekę... za
silne ramie w chwilach zwątpienia... za ojcowską miłość,
która pozwala mi pamiętać o
tym, jaki jesteś wspaniały”

Kochana Babciu!
Jak można pomieścić w sobie,
tyle troski, ciepła i miłości.
Jak można podarować innym,
tyle uśmiechu, dobroci, radości.
Jak można zdobyć zdolność,
by w trudnych chwilach nieść
pociechę.
Jak można, powiedz Babciu, stać
się jak Ty,
cudownym człowiekiem?
Za tą dobroć, miłość i starania
składamy wyrazy szacunku i
podziękowania.
Kochamy Cię

Kochany Dziadku
Tak wiele mnie nauczyłeś,
Tak wiele uśmiechu mi dałeś,
Wierszyków mnie uczyłeś,
Kiedy byłam mała.
Na spacery ze mną chodziłeś,
Obdarte kolana kitem
smarowałeś.
Kochana Babciu,
Pyszne pierogi kleiłaś,
Do syta mnie karmiłaś,
Żebym zdrowa była.
Dzisiaj, gdy nowe życie zaczynam
Dziękuję Wam za wszystko,
Co dla mnie zrobiliście.
Bardzo Kocham Was.

Kochana Ciociu!
Zawsze byłaś dla mnie jak
Mama.
Dziś u nowej drogi życia,
chcemy Ci wspólnie podziękować
za troskę, opiekę, za obecność
w każdej
szczęśliwej i smutnej chwili.
Z miłości jaką do Ciebie czuję
i chęci wyrażenia jak bardzo
jesteś dla nas ważna,
przyjmij ten drobiazg, by przypominał Ci
o tym jak ważną rolę pełnisz w
naszym życiu.

Ojcze chrzestny! / Matko
chrzestna!
W tym szczególnym dla mnie
dniu
chciałbym Ci powiedzieć
Dziękuje.
W pierwszym rzędzie za to,
że byłeś przy mnie
przy Chrzcie Świętym,
Pobłogosławiłeś mnie i
wprowadziłeś
do mego życia radość.
Dziękuję ci za gesty dobroci,
setki łagodnych uśmiechów,
które wypełniły moje życie.

CZCIONKI OZDOBNE
Wybierz jedną z poniższych czcionek ozdobnych. Krój ten zostanie wykorzystany do napisania Tytułu (Kochani Rodzice, Drodzy Rodzice itp),
Waszych imion oraz daty.

Allura

Amarillo

Aphrodite Pro

Aulyars

Autumn in
November

Back to Black

BALLPARK PL

BALLROON

buttercup_sample

Centeria Script

Clicker Script

Coneria Script

Great Vibes

Garamond

Hugs and
Kisses xoxo

Italianno

Kastler

KG Eliza
Schuyler Script

Lucien
Schoenschrift

Youth and Beauty

Montez

Parfait Script
Contextual

Volante pl

Allegro PL

CZCIONKI PODSTAWOWE
Wybierz jedną z poniższych czcionek tradycyjnych. Krój ten zostanie wykorzystany do napisania treści podziękowania.

Book Antiqua

Cashew
Apple Ale

A Year Without
Rain

Behind Blue Eyes

cafÈ & brewery

CAT Linz

Caveat

Centabel Book

Centeria
Script

Gabriola

Georgia

Italianno

Kaushan Script

konstytucyja

Indie Flower

MaszynaAEG

Minion Pro

Odstemplik

Open Sans

Palatino Linotype

Petit Formal
Script

Please Dont Take
My Man

Trajan Pro

Garamond

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

ZAPIS DANYCH
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.

KONTAKT
DodatkiWeselne.pl
+48 698 668 077 |
+48 697 068 077
sklep@dodatkiweselne.pl
ul. Daleka 1b /1, 15-037 Białystok

