צ'ק ליסט לארגון מסיבת רווקות
כדי לוודא שאתן לא שוכחות כלום הכנתי לכן רשימה פשוטה העוברת על כל השלבים:
 oלהשיג את מספרי הטלפון וכתובות המייל של החברות.
 oלהחליט עם הכלה על תאריך למסיבה.
 oליצור קשר עם הבנות :לבדוק מי מתכוונת להגיע ,ומה היכולת הכלכלית של הבנות להוציא
על המסיבה.
 oלגבש תקציב הגיוני למסיבה לפי מספר המשתתפות ,לחלק אותו להוצאה על הפעלה או
מקום ועל אוכל ושתייה וקצת על קישוטים.
 oלהחליט עם הכלה ו/או עם החברות על ההפעלה ועל המקום בו תיערך המסיבה .עצות לגבי
האפשרויות ולקיחת השיקולים הנכונים בחשבון תוכלנה למצוא ב...
 oלקחת לפחות  3הצעות מחיר מהמפעילים/ות ו/או מהמקום של המסיבה.
 oלוודא שסגרתן עם המפעיל/ה את כל הפרטים .לבקש אישור כתוב במייל או בסמס על
התאריך ,שעה ומחיר של האירוע (עוזר מאוד למנוע טעויות).
 oלארגן רשימת אוכל ושתייה כללית לפי מספר הבנות (לא להגזים תמיד נשאר המון).
 oלהפיץ את הרשימה במייל למשתתפות שכל אחת תתנדב להכין משהו.
 oלהחליט מי עושה את הקניות המרוכזות ולהגביל את הסכום לפי התקציב.
 oלהחליט מי קונה קישוטים למסיבה (רצוי מישהי עם חוש לעיצוב) ולהגביל את הסכום לפי
התקציב.
 oלקבוע עם עוד בנות להיפגש מוקדם יותר בבית שבו נערכת המסיבה ולעזור בקישוטים.
 oלקבוע עם הבנות כשעה לפני תחילת ההפעלה (מאחרות ,רעבות ,קצת מקשקשות.)...
 oכדאי להכין משהו אישי שיישאר לכלה למזכרת מהחברות (אלבום ,מחברת ברכות ,שרשרת
חרוזים ועוד.)...
 oכשמגיעות הבנות רצוי לאסוף את הכסף מייד בהתחלה כדי למנוע טעויות ואי נעימויות.
 oלהחזיר כסף למי שעשתה קניות על חשבונה ולוודא שיש מספיק לשלם על ההפעלה.
 oלבקש מתנדבת שתהיה אחראית לצלם במהלך המסיבה (חשוב שיהיה תיעוד).
 oלדאוג שלכלה יש היכן להישאר לישון או מי שייקח אותה הביתה בסוף הערב.
 oלוודא שנשארות בסוף מספיק בנות על מנת לעזור לחסל ולנקות.
 oלמחרת ,לבדוק מה שלום הכלה ואם היא נהנתה מהערב.
o

לא לשכוח להעלות תמונות לפייסבוק):
כל הכבוד לך על הארגון וההפקה -מגיע לך יום חופשי לנוח ולהתפנן!!!
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