MEDITAČNÍ
ZAHRADA
PLZEŇ
Svatební obřad
Probíhá před kaplí, v kapli, nebo na louce.
– civilní obřad – zastupitel ÚMO 3
– církevní obřad – duchovní

POSTUP
A) civilní obřad:
– Snoubenci si zamluví termín na matrice
ÚMO Plzeň 3. Tel.: 378 036 538
B) církevní obřad:
– Snoubenci si zamluví termín s knězem, který
provádí přípravu na svatbu, a domluví povolení
obřadu s P. Pavlem Petrašovským. Mob.: 737 814 525
• pro oba obřady dále platí:
– zamluvení termínu pro Meditační zahradu
na mob.: 606 177 064, e-mail: vane10@seznam.cz
– následné setkání snoubenců s p. Janem Váně,
mob.: 606 177 064 v prostoru Meditační zahrady

TERMÍNY

POPLATEK ZA OBŘAD (NÁDVOŘÍ A KAPLE)
– 4 000 Kč (včetně 21 % DPH)

POPLATEK ZA OBŘAD (NA LOUCE)
– 4 500 Kč (včetně 21 % DPH)

POPLATEK POUZE ZA VYUŽITÍ ZAHRADY
ZA ÚČELEM SVATEBNÍHO FOCENÍ BEZ OBŘADU
– 1 500 Kč (včetně 21 % DPH)

VELIKOST SVATBY

– převodem na účet č. 738611/0300, variabilní
symbol 33 + specifický symbol…(přiděluje se)
– Platbu, prosím, proveďte nejpozději měsíc
před konáním svatebního obřadu

– optimální počet do 50 osob,
tj. maximální kapacita kaple při nepřízni počasí

NEPŘEJEME SI

– doporučené: sobota 11:00, 13:00, 15:00,
po domluvě možné i další termíny

FOCENÍ
– v celém areálu Meditační zahrady

PŘÍPITEK
– z přinesených vlastních zdrojů,
skleničky jsou k dispozici

PARKOVÁNÍ
– 2 auta u vchodu do Meditační zahrady,
ostatní na parkovišti

– rozhazování drobných předmětů (rýže, konfety
apod. v areálu Meditační zahrady…)
– přítomnost psů v areálu Meditační zahrady
– kouření v areálu Meditační zahrady
– poškozování porostu
– přenášení laviček v areálu Meditační zahrady

Pro naše snoubence je připraven jako bonus
bezplatný vstup do Meditační zahrady
během celé sezóny, v níž se obřad koná

HUDEBNÍ DOPROVOD
– vlastní živá hudba se svými hudebníky
a jejich hudebními nástroji
– hra na místní varhany – provádí p. Jan Váně,
mob.: 606 177 064
– vlastní CD, DVD, flashdisk, přehrávač k dispozici

Přejeme Vám, aby radostné dny v Meditační
zahradě byly ty, které pro Vás budou posilou
i v dalších dnech Vašeho společného život.

