
Kurz svatební koordinátorky 2015 

Kurz je určený pro začátečníky i pokročilé, kteří si přejí v tomto oboru odstartovat svou kariéru, pomoci 

snoubencům s přípravami nebo skvěle zorganizovat vlastní svatbu a přispět tak k pohodové atmosféře.  

Výhody kurzu 

- Kurz je pouze pro 6 – 12 osob / termín 

- 14 hodin přednášek, 90 stránek kvalitních prezentací, přes 60 svatebních témat, odborné i praktické 

zkušenosti, fotky, videa 

- Statek Blažejovice (dvě ocenění – Nováček roku a Svatební místo roku 2013), krásné prostředí a skvělé 

zázemí pro školení i praktickou část. 

- Přednášky vede Jakub Rožeň, majitel svatebního areálu, jednatel event společnosti Entertainment service 

s.r.o., svatební konzultant a moderátor, autor článků apod. Za 15 let realizoval 4.000 společenských akcí, 

z toho asi 1.300 svateb. 

- Jídlo, nápoje a ubytování v ceně 

Obsah kurzu svatební koordinátorky 

PŘEDNÁŠKY (Malá ukázka) 

- Svatební obřad (právní náležitosti obřadu, typy obřadu, 

matrika, výběr prostor a oddávajícího) 

- Plánování svatby, načasování úkolů 

- Dodavatelé svatebních služeb (komunikace, správný výběr dodavatele, kalkulace, objednávky a smlouvy, 

možnost provizí a slev, rozpoznání kvality služeb) 

- Harmonogram (jak správně sestavit klíčovou položku svatby) 

- Zásadní rozdíly v různých konceptech svatby 

- Organizace svatby, zasedací pořádek, zábava a aktivity na svatbě, svatební etiketa 

- Finance v praxi (rozpočet svatby, úhrady služeb apod.) 

- Svatební zvyklosti a zajímavosti, netradiční svatební zvyky a aktivity 

- Výhody a nevýhody svatebních míst v praxi 

- Vhodné druhy jídla a nápojů, kalkulace, komunikace s restaurací či cateringovou firmou 

- Vaše úkoly během svatebního dne 

- Správná komunikace s klientem a správný osobní přístup (formy komunikace, schůzky, rozsah spolupráce 

a zodpovědnosti) 

- Jak znalostmi z přednášek vylepšit Vaši práci, jak připravit první svatbu a jak získat klienty 

WORKSHOP 

- Práce ve skupinkách na praktických úkolech (2-4 osoby) 

PRAKTICKÁ ČÁST  

- Možnost víkendové účasti na svatbě v pozici servírky/hostesky – Statek Blažejovice 

- Odměna (sleva na kurz) ve výši 1000 CZK, získání zkušeností v praxi (celý svatební víkend od přípravy až po 

rozloučení) 



Cena kurzu svatební koordinátorky 

Cena (se slevou 50%!) pro prvních 30 zájemců v roce 2015 je stanovena na 3.250 CZK pro studenty a absolventy, 

3.900 czk pro ostatní. Faktura je splatná před začátkem kurzu. Možnost využít praxi o jakémkoliv víkendu v roce 

2015 (pozice servírka/hosteska). Za účast na praktické části obdržíte bonus ve výši 1.000 CZK. 

Cena zahrnuje: 

Přednášky, diskuze, praktické rady (sobota 11:00 – 21:00, neděle 10:30 – 14:30) 

Občerstvení, vodu a kávu/čaj během celého dne zdarma 

Oběd, večeře, snídaně, oběd, obložené mísy, ovoce 

Workshop (sobota 21:00 – 22:00, neděle 9:30 – 10:30) 

Volná diskuze u vínka (22:00 – 24:00) 

Ubytování ve třech pokojích s vlastní koupelnou (3, 2 a 5 lůžek)  

Snídaně, volný program (9:00 – 10:30) 

Zakončení kurzu, odjezd (14:30 – 15:30) 

Zveřejnění Vaší nabídky „svatební asistentky“ na webu svatebni-koordinator.cz na dobu 1 rok zdarma 

 

Cena nezahrnuje svačinu. Doporučujeme jogurty, tyčinky, čokolády – cokoliv máte rádi. 

Praktické informace 

Místem kurzu je Svatební areál Statek Blažejovice. Doprava autem z Prahy trvá přibližně 45 min (směr Brno). 

Doprava autobusem je velmi snadná, přímá linka Florenc – Loket u Čechtic nebo Opatov – Loket u Čechtic. Obě 

varianty cca 55 min a 75 Kč. Doprava ze stanice Loket u Čechtic na statek je zdarma. Bližší informace emailem.  

Nejbližší kurz se koná v termínech: 

21.-22.2.2015 (VYPRODÁNO) 
21. - 22.3.2015 (4 VOLNÁ MÍSTA) 
 

Kontakty 

Bc. Veronika Fojtíková  
(přihlášky, organizační dotazy, obecné informace) 
fojtikova.ve@gmail.com  
+420 739 412 289 

Jakub Rožeň 
(odborné dotazy) 
es@es4u.cz  

Těšíme se na Vás! 
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