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Wesele w Osadzie Q&A 
1. Jak liczona jest cena?

1. Cena liczona jest od osoby ( od talerzyka). 

2. Czy w cenie są napoje bezalkoholowe?

1. W standardowej ofercie są wliczone napoje ciepłe – kawa, herbata, wszystkie inne 
napoje jak soki i napoje gazowane w butelkach PET, czy szklanych są do wybrania w 
osobnych pakietach.

3. Jak jest liczony alkohol?

1. Alkohol jest liczony wg zużycia, chyba że zamówią sobie Państwo coś specjalnego, co 
nie jest u nas w karcie restauracyjnej, wtedy z góry trzeba określić jego ilość.

4. Korkowe, kapslowe

1. Jest to opłata dodatkowa. Wysokość opłaty za wniesienie alkoholu z zewnątrz jest 
podana w ofercie, liczona jest nie za butelkę a za całą imprezę. Nasze alkohole 
proponujemy Państwu w bardzo przystępnych cenach, jednak jeśli potrzebują Państwo 
specjalnych trunków, lub sami produkujecie wyjątkowe alkohole, to umożliwiamy 
korzystania z własnego alkoholu.

5. Dania specjalne

1. Menu wegetariańskie jest ujęte w jednej z ofert, trzeba tylko podać ich ilość i wskazać 
na który stół ma być podane. Inne diety i zamówienia specjalne są wyceniane osobno.

6. Ceny za dzieci

1. Dzieci do 3 lat jedzące z rodzicami są bez dopłat, dzieci do 9 lat 50% ceny dla osoby 
dorosłej.

7. Czy obiekt jest dostępny na wyłączność?

1. W obiekcie jest kilka sal, dobrze oddzielonych akustycznie. Dopuszczamy organizację 
mniejszych imprez, jak urodziny, spotkanie biznesowe itp., jednak nie będzie 
organizowanych 2 wesel jednocześnie

8. Ceny dla obsługi
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1. Fotografowie, zespół i inne osoby z obsługi zewnętrznej są liczone według stawki 
ulgowej 80% ceny dla osoby dorosłej. Pod warunkiem przekroczenia minimalnej liczby 
gości na zamówionej sali.

9. Własny tort, ciasta itp.

1. Jest możliwość by wnieść produkty dostarczone przez zewnętrzne podmioty, jednak 
tylko pod warunkiem okazania paragonu zakupu( to na wypadek ustalenia 
odpowiedzialnego podmiotu za zatrucia). Nie dopuszczamy możliwości wniesienia 
wyrobów domowych.

10. Wyposażenie sali

1. Sala może być wyposażona w stoły prostokątne lub okrągłe, cena podstawowa zawiera 
obie opcje. 

2. Zamawiający może też wybrać krzesła, w standardzie każda sala ma określone 
podstawowe krzesła, jeśli chcieli by Państwo inne z dostępnych w obiekcie może 
wystąpić dopłata.

3. Pokrowce na krzesła są dodatkowo płatne cena jest wyszczególniona w ofercie.

11. Dekoracja sali

1. Nie mamy wyłącznego dostawcy na dekoracje sali, zamawiający może tę pracę zlecić 
komu chce. Dekoracje nie mogą ingerować na stałe w budynek i jego wnętrze, czy 
urządzenia.

12. Witanie gości

1. Jest możliwość zamówić witanie Pary Młodej chlebem i solą czy inną formę, w 
standardzie jest przywitanie gości na sali kieliszkiem wina musującego.

13. Parking

1. jest na terenie osady i nie ma za niego dodatkowych opłat, teren jest ogrodzony, 
monitorowany

14. Apartament i bezpieczeństwo zebranych prezentów

1. Apartament dla nowożeńców jest wyposażony w szafe pancerną/duży sejf o klasie 
zabezpieczenia do przechowywania broni palnej -S1

15. Winietki i rozłożenie gości

1. W standardowej cenie drukowanie planu jak i rozkładanie winietek jest po stronie Pary 
Młodej. Jeśli ma się zająć tym organizator to jest to usługa dodatkowa cena i warunki 
zawarte są w ofercie.

16.  Podawanie posiłków i serwis

1. Standardowo serwis dań w cenie jest 10 godzin, co w praktyce wychodzi, że ostatnia 
ciepła kolacja jest wydawana o 2.00 w nocy. 
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2. W standardzie impreza może trwać do 5.00, każda kolejna rozpoczęta godzina to 400 zł 
dopłaty

17. Herbata i kawa  

1. Są bez ograniczeń w bufecie, każdy podchodzi i może sobie taki napój przyrządzić w 
automacie. Ekspres do kawy jest na kawę ziarnistą z możliwością przyrządzenia kaw 
białych z spienionym mlekiem.

18. Oświetlenie sali

1. Oświetlenie sali jest do dyspozycji Pary Młodej, nie ma dodatkowych/ukrytych opłat za 
włączenie oświetlenia.

19. Sala klimatyzowana/ogrzewana

1. W sali jest utrzymywana temperatura około 20 stopni Celsjusza. Na życzenie Pary 
Młodej może zostać wyłączona i mogą zostać otwarte okna, drzwi.

20. Zatwierdzenie ostatecznej liczby gości i menu, do kiedy?

1. Ostateczna, wiążąca liczba gości i menu ma być podana najpóźniej na 30 dni przed 
rozpoczęciem wesela i za taką liczbę gości będziemy się rozliczać. Z tych ustaleń 
dokument z menu i liczbą gości stanowić będzie załącznik do umowy i musi być 
podpisany przez obie strony

2.  Jeśli, nie została by podana to obowiązuje do rozliczenia ilość gości podana przy 
podpisaniu umowy

21. Płatności

1. Przy podpisaniu umowy stosowana jest „kaucja rezerwacyjna” i jest to opłata za 
rezerwację daty nie podlega ona zwrotowi.

2. I Transza w wysokości 40% całej kwoty umowy jest płatna do 31 stycznia roku w 
którym wypada wesele, lecz nie później niż na 90 dni przed weselem.

3. II Transza w wysokości 40% całej kwoty umowy jest płatna na 30 dni przed weselem.

4. Ostateczne rozliczenie i zapłata reszty należności następuje w pierwszy poniedziałek 
następujący po dacie wesela. 

22. Rezygnacja 

1. Zrezygnowanie z organizowania wesela wiąże się z poniesieniem kosztów

1. Niezależnie od daty po podpisaniu umowy rozwiązanie jej kosztuje nas utratę 
„Kaucji Gwarancyjnej” w kwocie około 3000 zł

2. Rozwiązanie umowy na mniej niż 45 dni przed wydarzeniem pociąga za sobą 
obowiązek zapłacenia kary umownej w wysokości 50% całej kwoty umowy.

3. Rozwiązanie umowy na mniej niż 7 dni przed wydarzeniem pociąga za sobą 
obowiązek zapłacenia kary umownej w wysokości 100% całej kwoty umowy.


