
Formularz służy spersonalizowaniu zakupionego wzoru. 
Formularz nie wolno edytować w przeglądarce internetowej.

Każdy krok będziemy starać się dodatkowo opisać, aby ułatwić zamówienie.
Ważne, aby dokładnie wypełnić każde pole oraz przy zamykaniu programu zapisać wypełnione dane.

Adres E-Mail: Telefon kontaktowy:

Jak w wybranym 
wzorze

Podczas tworzenia projektu wpiszemy 
Wasze dane oraz tekst dokładnie tak jak na 

okładce ze zdjęcia na naszej stronie. 

Tył okładki pozostaje biały.

ŚPIEWNIK WESELNY

Na okładce możesz spersonalizować nagłówek według swoich potrzeb:

Jeżeli tył okładki ma pozostać pusty pomiń to okienko

Śpiewnik Weselny (lub dowolna treść):

Imiona (lub dowolna treść):

Data (lub dowolna treść):

Tył okładki (opcjonalnie):



SPIS PIOSENEK

A kto się urodził
Czerwone jabłuszko
Rezerwa
Domek babci
Kalina Malina
Co ja zrobiłem, że się ożeniłem
Cztery razy po dwa rady
Szła dzieweczka do laseczka
Góralu, czy ci nie żal
Gorzka wódka
Hej bystra woda
Siadła pszczółka
Hej z góry, z góry
Hej, Sokoły
I jo se tyż musioł
Gorzałka zawsze dobra jest
Jeszcze po kropelce
Kawa, kawa, kawa musi być
Mazury
On zimny, on zimny, ona gorąca
Stokrotka
Kareta złota
Tam nad wisłą w dolinie
Wódko ma
Jak się bawią ludzie
Cyganeczka Zosia
Całuj mnie
Skrzypeczki
Czerwone i bure
Miała matka syna
Idzie dysc
Hej szalała szalała
Fajne wesele
Jedna baba drugiej babie
Orawa
Jedzie Arab jedzie

Poniżej wpisz treść piosenki.
UWAGA: maksymalnie można zmienić 4 piosenki.

Piosenki
w śpiewniku

Zmiana Piosenek



Jeżeli chcesz coś dopisać lub masz jakieś szczególne prośby proszę opisz je poniżej.

Wypełnione dane należy zapisać. 

Z menu programu wybiesz PLIK  >> Zapisz
Kliknij CTRL + S

Przy zamknięciu programu kliknij TAK, aby zapisa wypełnione dane. 

Sprawdź czy dane zostały zapisane i wyślij je do nas.

INFORMACJE DODATKOWE

ZAPIS DANYCH
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