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Uzupełnij czarne ramki wg instrukcji opisanych w tabeli. W każdym przypadku możesz 
skorzystać z formuły lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu. Za każdym razem 

dostosuj się do maksymalnej ilości słów. 
 

TYTUŁ GŁÓWNY 

PROGRAM 
możesz skorzystać z formuły lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 3 

 

 

PODTYTUŁ 

RODZICE 
możesz skorzystać z formuły lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 6 

 

 

PIERWSZA LINIJKA TEKSTU 

IMIONA I NAZWISKO RODZICÓW PANNY MŁODEJ 
możesz skorzystać z formuły lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 10 

 

 

DRUGA LINIJKA TEKSTU 

IMIONA I NAZWISKO RODZICÓW PANA MŁODEGO 
możesz skorzystać z formuły, zostawić puste pole lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 10 

 

 

PODTYTUŁ 

ŚWIADKOWIE 
możesz skorzystać z formuły lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 6 

 

 
 

PIERWSZA LINIJKA TEKSTU 

IMIĘ I NAZWISKO ŚWIADKOWEJ 
możesz skorzystać z formuły lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 10 
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DRUGA LINIJKA TEKSTU 

IMIĘ I NAZWISKO ŚWIADKA 
możesz skorzystać z formuły lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 10 

 

 
 

PODTYTUŁ 

CEREMONIA ŚLUBNA 
możesz skorzystać z formuły lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 6 

 

 

PIERWSZA LINIJKA TEKSTU 

GODZINA 
możesz skorzystać z formuły lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 10 

 

 

DRUGA I TRZECIA LINIJKA TEKSTU 

ADRES MIEJSCA CEREMONII 
możesz skorzystać z formuły lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 13 

 

 

CZWARTA LINIJKA TEKSTU 

DODATKOWE INFORMACJE NP. AUTOBUS ZABIERAJĄCY GOŚCI NA MIEJSCE 
możesz skorzystać z formuły, zostawić puste pole lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 10 

 

 

PIĄTA I SZÓSTA LINIJKA TEKSTU 

DODATKOWE INFORMACJE NP. ADRES PRZYJĘCIA 
możesz skorzystać z formuły, zostawić puste pole lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 13 
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PODTYTUŁ 

PRZYJĘCIE WESELNE 
możesz skorzystać z formuły, lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 6 

 

 

PIERWSZA LINIJKA TEKSTU 

PIERWSZY PUNKT PROGRAMU 
możesz skorzystać z formuły, zostawić puste pole lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 10 

 

 

DRUGA LINIJKA TEKSTU 

DRUGI PUNKT PROGRAMU 
możesz skorzystać z formuły, zostawić puste pole lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 10 

 

 

TRZECIA LINIJKA TEKSTU 

TRZECI PUNKT PROGRAMU 
możesz skorzystać z formuły, zostawić puste pole lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 10 

 

 

CZWARTA LINIJKA TEKSTU 

CZWARTY PUNKT PROGRAMU 
możesz skorzystać z formuły, zostawić puste pole lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 10 

 

 

PIĄTA LINIJKA TEKSTU 

PIĄTY PUNKT PROGRAMU 
możesz skorzystać z formuły, zostawić puste pole lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 10 

 

 

SZÓSTA LINIJKA TEKSTU 

SZÓSTY PUNKT PROGRAMU 
możesz skorzystać z formuły, zostawić puste pole lub zmienić treść i kolejność powyższego tekstu.  

Maksymalna ilość słów: 10 
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Uzupełniony formularz prześlij proszę na adres weddingmarkshop@gmail.com 
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