DEKORACJA – CENNIK 2021
Wariant I
1. Materiały dekoracyjne na stoły (woale, bieżniki flizelinowe), świece.
2. Dekoracja stołu Państwa Młodych - standardowy bukiet z żywych kwiatów, materiały
dekoracyjne, drobne elementy dekoracyjne, świece oraz białe pokrowce na krzesła (do 10 szt.).
3. Bukiety z żywych kwiatów na stoły dla gości.
4. Woale wiązane na krzesłach.
5. Udostępnienie wybranej ramy pod listę gości, wybranych ramek lub podstawek pod numerki
na stołach gości.
6. Udostępnienie luster, drewnianych podstaw na stoły pod bukiety.
Impreza do 60 osób: 1200 zł
Impreza 60 - 100 osób: 1500 zł
Impreza 100 – 150 osób: 1800 zł

Impreza 150 – 200 osób: 2000 zł
Impreza 200 – 250 osób: 2500 zł
Impreza powyżej 250 osób: 3000 zł
Wariant II

1. Materiały dekoracyjne na stoły (woale, bieżniki flizelinowe), świece.
2. Dekoracja stołu Państwa Młodych - standardowy bukiet z żywych kwiatów, materiały
dekoracyjne, drobne elementy dekoracyjne, świece oraz białe pokrowce na krzesła (do 10 szt.).
3. Bukiety z żywych kwiatów na stoły dla gości.
4. Woale wiązane na krzesłach.
5. Udostępnienie wybranej ramy pod listę gości, wybranych ramek lub podstawek pod numerki
na stołach gości.
6. Udostępnienie luster, drewnianych podstaw na stoły pod bukiety.
7. Ścianka za stołem P. M. (materiał, oświetlenie, tiul/materiał) + delikatna dekoracja zielonymi
gałązkami
Impreza do 60 osób: 1500 zł
Impreza 60 - 100 osób: 1800 zł
Impreza 100 – 150 osób: 2100 zł

Impreza 150 – 200 osób: 2300 zł
Impreza 200 – 250 osób: 2800 zł
Impreza powyżej 250 osób: 3300 zł

Zasady ustalania dekoracji
Państwo Młodzi podczas spotkania ustalają z dekoratorką kolorystykę bukietów oraz styl
dekoracji. O wielkości bukietów, rodzaju oraz ilości kwiatów i roślinności decyduje
dekoratorka reprezentująca lokal. W przypadku przekroczenia ceny dekoracji (zarówno
wariant I jak i wariant II), Państwo Młodzi zostaną poinformowani o wysokości ewentualnej
dopłaty.
Dodatkowa dekoracja
Napis świetlny na ogrodzie lub pod altaną – MIŁOŚĆ – 450 zł; LOVE – 400 zł
(dostępność napisów uzależniona od terminarza firmy współpracującej z lokalem,
możliwość wcześniejszej rezerwacji)
Pokrowce białe na krzesła: 10 zł/1szt.
Szarfy zielone/ białe/koronkowe na krzesła: 3,5 zł/ 1 szt.
Materiał dekoracyjny mniejszy na obrusy (np. szary, różowy): 12 zł / 1 szt.
Materiał dekoracyjny większy na obrusy (np. beżowy, srebrny): 22 zł / 1 szt.
Dekoracja filarów na sali – zielone gałązki (ruskus, bluszcz): od 70 zł / 1 szt.
Bukiety wiszące na filarach: 70 - 100 zł / 1 szt.
Dekoracja filarów na zewnątrz ( ruskus, bluszcz): od 100 zł / 1 szt.
Bukiety na białych stojakach metalowych : od 100 zł / 1 szt.
Bukiety w białych donicach na zewnątrz: od 150 zł / 1 szt.
Dywan biały / czerwony: 33 zł / 1 m2

Wynajem i dekoracja łuku na zewnątrz – materiał + drobny element kwiatowy: 330 zł
Wynajem i dekoracja drewnianej ramy – materiał, średni bukiet oraz lampiony i świece: 450 zł
Ścianka za stołem P. M. (materiał, oświetlenie, tiul/materiał): 380 zł
Ścianka + delikatna dekoracja zielonymi gałązkami: 450 zł
Ścianka + dekoracja w formie girlandy zielonej: 600 zł, z kwiatami od 650 zł
Ścianka w formie sznurów z zielonych gałązek (ruskus) + podświetlenie: 800 zł
Wianek dekoracyjny na okno z żywych kwiatów- duży: 800 - 1000 zł

Dodatkowe opcje wyceniane indywidualnie:
Przykładowa dekoracja kościoła.
Dekoracja ławek:
Materiał + pojedynczy element kwiatowy: 20 zł / 1 szt.
Materiał + mały bukiecik: 40 zł / 1 szt.
Materiał: 10 zł / 1 szt.
Bukiety na białych stojakach: 100 – 150 zł
Dekoracja ołtarza: Duży bukiet pod ołtarzem + 2 bukiety: 550 – 650 zł
Dekoracja klęczników i krzeseł dla Państwa Młodych:
Materiały + dekoracja elementem kwiatowym: 150 zł
Bukiety dodatkowe na boczne ołtarze:
W zależności od ilości i rodzaju kwiatów: 100 – 200 zł / 1 szt.
Dodatki dekoracyjne:
Małe świeczki (np. tealight) w szklanych naczyniach: 5 zł/ 1szt.
Świece (do 10 cm)w szklanych naczyniach lub na podstawkach: 10 zł/ 1szt.
Duże świece (do 20 cm) na białych stojakach z materiałem i elementem kwiatowym: 40 zł/ 1szt.
Dojazd: do 30 km od Olkusza gratis, powyżej 2 zł za kilometr
Wykonanie prac – wyceniane indywidualnie.
*Dekoracja w kościele jest możliwa tylko na podstawie otrzymanej zgody księdza na wykonanie
danego rodzaju dekoracji.

Przygotowanie i dekoracja miejsca ślubu
Np. Ogród /Altana
Ustawienie oraz dekoracja krzeseł, ławek i stołu dla urzędnika (woale, obrusy, zabudowa), lampiony,
stojaki na lampiony, szklane naczynia na świece, świece ( do 12 szt.): od 700 zł
Przygotowanie ceremonii pod altaną + dekoracja białymi materiałami podwieszanymi: od 1000 zł
W cenę wliczone jest przygotowanie miejsca ślubu oraz jego uprzątnięcie po ceremonii.
Dodatkowa dekoracja żywymi kwiatami – bukiety wyceniane indywidulanie.
Przykładowa dekoracja auta ślubnego:
Dekoracja klamek: pojedynczy kwiat lub element dekoracyjny (np. wstążka)
Dekoracja maski: 1 bukiet średni + element dekoracyjny np. z rafii
Koszt dekoracji od 150 zł.
Bukiety ślubne.
Bukiety ślubne są wyceniane indywidualnie
Dodatkowe bukiety wyceniane indywidualnie:
Bukiety dla świadków, bukiety/ kosze dla rodziców, flowerboxy.
* Oferta dotyczy roku 2021 i może ulec zmianie na kolejne lata.

