
STUDIO FILMOWE „BP’’ 

Bogusław Porwoł 

44-282 Czernica ul. Biskupa 11, tel. 4305334 lub 602 261 592 

W celu udoskonalenia filmu realizator filmu STUDIO FILMOWE „BP’’ prosi szanownych nowożeńców  

o wypisanie kilku niezbędnych informacji mających związek z montażem realizowanego materiału. 

 

1. Data ślubu    ……-……-……r. 

2. Imię i nazwisko Pana Młodego.................................................................................................... 
 Data urodzenia pana młodego................................................................................................... 

 Adres zamieszkania pana młodego .......................................................................................... 

 Nazwisko i imiona rodziców pana młodego.............................................................................. 

 Nazwisko i imię świadka pana młodego.................................................................................... 

3. Imię i nazwisko Pani Młodej......................................................................................................... 
 Data urodzenia pani młodej....................................................................................................... 

 Adres zamieszkania pani młodej .............................................................................................. 

 Imiona rodziców pani młodej ................................................................................................... 

 Nazwisko i imię świadka pani młodej ...................................................................................... 

4. Ślub cywilny: 
 Urząd Stanu Cywilnego w....................................................... godzina.................................... 

 Imię i nazwisko kierownika USC udzielającego ślubu cywilnego ......................................... 

5. Ślub kościelny: 
 Parafia pod wezwaniem...................................................................................w........................ 

 Imię i nazwisko księdza (lub księży), który udzielał ślubu .................................................... 

6. Nazwa zespołu muzycznego/DJ.................................................................................................... 

7. Przyjęcie weselne odbyło się w: Restauracja....................................................w........................ 

8. Jak długi ma być film z waszego wesela ................................................................................... 

9. Czy film ma być zmontowany: 
 z muzyką żywą graną na Waszym weselu przez zespół/DJ*.  

 na podkładach muzycznych, w formie teledyskowej (w tym przypadku proszę przygotować/wybrać 

utwory muzyczne które mają być w waszym filmie i dostarczyć wraz z ankietą)* 
(*nie potrzebne skreślić) 

10. W waszym filmie ma być zastosowany następujący zestaw czołówek i podziękowań: 

 Czołówka cześć 1    - wybieramy nr ............. 

 Czołówka cześć 2    - wybieramy nr ............. 

 Udział wzięli            - wybieramy nr ............. 

 Podziękowania        - wybieramy nr ............. 

11. Na kiedy ma być zmontowane wasze wesele ........................................................................... 

12. Numer telefonu kontaktowego..................................................................................................... 

13. Jeżeli życzycie sobie aby w waszym filmie znalazły się zdjęcia z dzieciństwa to prosimy  

o dostarczenie mi swoich tzn. Młodej Pani i Młodego Pana zdjęć pokazujących w skrócie przebieg 

dotychczasowego życia (po 8-12 zdjęć z każdej strony, oraz z okresu nażyczeństwa, jak również po 

jednym zdjęciu ślubnym rodziców). 

14. Jeżeli życzycie sobie aby w Waszym filmie znalazły się utwory muzyczne które koniecznie muszą być 

w Waszym filmie to prosimy je dostarczyć wraz z ankietą. Dostarczymy TAK/NIE* (*nie potrzebne skreślić) 

15. Inne uwagi do realizowanego materiału filmowego z Waszego wesela ................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

16. Proszę podać numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu w sprawie realizowanego materiału 

filmowego z Waszego wesela .................................................................................................................. 

................................................ …........................................................................................................... 

Ankieta do pobrania na stronie www.studio-filmowe.com.pl    

po wypełnieniu wysłać na adres e-mail. b.porwol@studio-filmowe.com.pl 

 

http://www.studio-filmowe.com.pl/
mailto:b.porwol@studio-filmowe.com.pl

