
 
REGULAMIN NOELLE SPA&BEAUTY od 01.01.2022 

 
Niniejszy regulamin korzystania z usług w Noelle Spa&Beauty określa ogólne warunki umowy, na podstawie, której 

Klient otrzymuje usługę. Regulamin dostępny jest na stronie www.noellespa.pl oraz do wglądu w recepcji. 
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 INFORMACJE OGÓLNE 

1. Z usług oferowanych w Noelle Spa&Beauty mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia. Osoby, które nie 

ukończyły 18 lat muszą na wizytę przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

2. Klient po zakwalifikowaniu go przez personel do zabiegu poprzez wypełnienie stosownej karty klienta; 

oświadczenia wykluczającego przeciwskazania do zabiegu, zgody na zabieg oraz zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celach marketingowych przez Noelle Spa&Beauty, może skorzystać z wybranej usługi 

w Noelle Spa&Beauty. 

3. Pracownik ma prawo do odmowy wykonania zabiegu u Klienta, jeśli uzna, że występują jakiekolwiek 

przeciwwskazania do zabiegu lub Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

4. W przypadku niestosownego zachowania klienta w Noelle Spa&Beauty lub rażącego naruszenia porządku 

czy przebiegu procesu zabiegu, personel ma prawo odmówić lub przerwać wykonanie usługi i  oprosić o 

niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji Noelle Spa&Beauty ma prawo do 

natychmiastowego wypowiedzenia umowy oświadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej 

wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści. 

5. Noelle Spa&Beauty zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen usług. Aktualne usługi oraz cennik 

dostępne są u pracownika firmy oraz na stronie www.noellespa.pl  

6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Korzystając z 

wybranej usługi w Noelle Spa&Beauty w pełni akceptuje Regulamin i nie zgłasza do niego żadnych 

zastrzeżeń. 
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ZASADY WYKONANIA USŁUGI ORAZ REZERWACJI TERMINU 
W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować się telefonicznie 798 335 720, mailowo 
kontakt@noellespa.pl lub na miejscu w recepcji  Noelle Spa&Beauty 
 
ZASADY WYKONANIA USŁUGI ORAZ REZERWACJI TERMINU 

1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować się telefonicznie 798 335 720 mailowo 

kontakt@noellespa.pl lub dokonując rezerwacji w recepcji 

2. Cellem potwierdzenia wizyty, klient otrzymuje 1 SMS potwierdzającego rezerwację na 48 h przed 

wykonaniem wybranej usługi. 

3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Rezerwacja terminu na usługę karnetu / pakietu zobowiązuje klienta do wpłacenia zadatku w wysokości 

100 zł lub opłacenia całości zgodnie z regulaminem za pomocą bliku, na miejscu w recepcji i za pomocą 



przelewu bankowego. Jeśli klient wpłacał zadatek poprzez przelew jest zobowiązany do przesłania 

potwierdzenia przelewu.. Klient zobowiązany jest wstawić się na wizytę względem regulaminu. 

5. Rezerwacja wizyty dla dwóch i powyżej dwóch osób na usługi lub strefę wyciszenia  lub poczęstunek 

zobowiązuje klienta do wpłaty zadatku w wysokości 50 zł za każdą osobę zgodnie z regulaminem za pomocą 

bliku, na miejscu w recepcji i za pomocą przelewu bankowego. Jeśli klient wpłacał zadatek poprzez przelew 

bankowy jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przelewu. 

6. Rezerwacja terminu na kolacje zobowiązuje klienta do wpłaty zadatku w wysokości 150 zł zgodnie z 

regulaminem za pomocą bliku, na miejscu w recepcji i za pomocą przelewu bankowego. Jeśli klient wpłacał 

zadatek poprzez przelew bankowy jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przelewu. 

7. Rezerwacja terminu na urodziny dla dzieci zobowiązuje klienta do wpłacenia zadatku w wysokości 200 zł 

zgodnie z regulaminem za pomocą bliku, na miejscu w recepcji i za pomocą przelewu bankowego. Jeśli klient 

wpłacał zadatek poprzez przelew bankowy jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przelewu. 

8. Rezerwacja terminu przyjęcia zobowiązuje klienta do wpłacenia zadatku w wysokości 300 zł zgodnie z 

regulaminem za pomocą bliku, na miejscu w recepcji i za pomocą przelewu bankowego. Jeśli klient wpłacał 

zadatek poprzez przelew bankowy jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przelewu. 

9. Rezerwacja terminu przyjęcia z cateringiem zobowiązuje klienta do wpłacenia zadatku w wysokości 300 zł 

zgodnie z regulaminem za pomocą bliku, na miejscu w recepcji i za pomocą przelewu bankowego. Jeśli klient 

wpłacał zadatek poprzez przelew bankowy jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przelewu. 

Tydzień przed przyjęciem klient zobowiązany jest zapłacić całość za catering względem potwierdzonych 

liczby gości i wybranym cateringiem zgodnie ze spisaną przedwstępną umową w momencie rezerwacji 

10. Aby anulować zarezerwowaną wizytę należy skontaktować się telefonicznie co najmniej 24 godziny przed 

umówionym zabiegiem. Z zachowaniem tej zasady klient nie ponosi kosztów odwołania wizyty. 

11. Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 24 godziny przed umówionym zabiegiem będzie 

jednoznaczne z uznaniem wizyty, jako zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. 

Zabieg wykupiony w pakiecie zostanie uznany, jako wykonany.  

12. Klient powinien zgłosić się do recepcji 5 min przed wyznaczoną godziną zabiegu w celu wypełnienia Karty 

Klienta. 

13. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia  odlicza się od czasu 

przewidzianego na ten zabieg. 

14. Noelle Spa&Beauty ma prawo do odmowy zabiegu, jeżeli Klient spóźni się więcej niż 15 minut. W tym 

przypadku zabieg zostaje uznany jako zrealizowany, bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. 

15. Noelle Spa&Beauty zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego do zabiegu Pracownika bez żadnych 

konsekwencji, pod warunkiem, że zastępczy Pracownik ma takie same uprawnienia i kwalifikacje do 

wykonania zabiegu. 



16. Noelle Spa&Beauty zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji z 

przyczyn od niego niezależnych. Wtedy wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Klient nie ponosi żadnych 

kosztów. 

17. Zakupione w Noelle Spa&Beauty usługi/pakiety/vouchery  nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na 

gotówkę. 

18. Klient przystępując do zabiegu automatycznie oświadcza,że: 
 Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania, 
 Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej 

staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych 
rezultatów, 

  Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu, 
 Nie będzie żądał zwrotu kosztów za zabieg w przypadku gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego 

rezultatu, 
 Wszelkie kwestie związanie pośrednio lub bez pośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem 

wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał, 
 Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych 

substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu, 
 Przed przystąpieniem do korzystania z zabiegu kosmetycznego uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi 

do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, 
komfort fizyczny lub psychiczny, 

 Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu kosmetycznego, z uwzględnieniem 
jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych, 

 Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w 
przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu 
lub zdrowiu. 

 
 

&3 
ZASADY KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ 
Nasza Firma organizuje szkolenia z wiedzy i obsługi sprzętu tylko i wyłącznie dla Firm posiadających wpis do CIDG 
oraz posiadająca NIP. 
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ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI I BONÓW ZNIŻKOWYCH W Noelle Spa&Beauty 

1. Przed przystąpieniem do zabiegu klient jest zobowiązany do poinformowania recepcji Noelle Spa&Beauty z 

jakiej promocji chce skorzystać a następnie przedstawić do takowej zniżki: voucher, bon, ulotkę, karnet. 

2. Zniżki i promocję nie łączą się ze sobą, klient zawsze wybiera promocję, która jest dla niego najbardziej 

korzystna na daną usługę, 

3. Jeśli Klient nie poinformuje przed przystąpieniem do wykonania usługi, z jakiej promocji chce skorzystać, a 

uczyni to po wykonanej usłudze, rabat lub zniżka nie zostanie przyznana. 

4. Każda promocja, bon, voucher, ma wpisaną datę do kiedy można wykorzystać. Po tym terminie staje się 

nieważny. 

5. Klient zapisując się na wizytę w Noelle Spa&Beauty jest zobowiązany do poinformowania jaki ma Voucher. 

Czy posiada Voucher z Noelle Spa&Beauty, Voucher z Noelle Podaruj Prezent wyspa Galeria Wołomin, 

Voucher ze sklepu www.prezentspa.com, Voucher Katalog Prezentów, Voucher Podaruj Spa 

6. Klient zobowiązany jest podać numer vouchera, aby go zweryfikować jak i również jest zobowiązany podać 

datę ważności. Klient zobowiązany jest zapisać się w trakcie trwania ważności vouchera. 

 



7. Noelle Spa&Beauty nie jest odpowiedzialny za Vouchery z innych portali jeśli ulegną przeterminowaniu. 

Klient jest zobowiązany poinformować recepcje Noelle Spa&Beauty jaka jest ważność vouchera i zapisać się 

w trakcie trwania jego ważności. Jeśli klient zapisze się po dacie ważności Noelle Spa&Beauty nie ponosi 

odpowiedzialności za niezrealizowanie wizyty i jest zmuszony odmówić wykonania usługi, ponieważ 

voucher jest przeterminowany, według zobowiązań z innymi portalami Podaruj Spa, Katalog Prezentów 

8. Klient ma prawo odwołać wizytę 24 h wcześniej przed terminem jej odbycia, nie tracąc przy tym możliwości 

ponownego jego wykonania, lecz zobowiązuje się do ustalenia najbliższego wolnego terminu zabiegu w 

danym tygodniu. Z wyłączeniem Voucherów z portalu katalog Prezentów i Podaruj Spa. 

9. Klient przyjmuje do wiadomości, jeśli nie odwoła wizyty 24 h przed terminem jej odbycia i nie pojawi się na 

wizycie, Voucher podarunkowy przepada i nie można go zrealizować w innym terminie. Dotyczy to 

rezerwacji osobistej na miejscu, telefonicznej, emailowej, przez portal booksy, facebook, instagram, sms. 

Dotyczy Voucherów zakupionych w Noelle Spa&Beauty, Voucher z Noelle Podaruj Prezent wyspa Galeria 

Wołomin, Voucher ze sklepu www.prezentspa.com, Voucher Katalog Prezentów, Voucher Podaruj Spa 

10. Vouchery i bony zniżkowe nie podlegają wymianie na gotówkę. 

11. Vouchery, bony kwotowe i vouchery podarunkowe kwotowe są ważne rok od daty zakupu. W trakcie tego 

okresu ceny zabiegów mogą ulec zmianie. W takim przypadku obowiązuje aktualna cena z cennika. 

12. Voucher podarunkowa nie może być wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w 

części, Voucher nie podlega zwrotowi. 

13. Przy realizacji Vouchera podarunkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy 

wartość 

otrzymywanej świadczonej usługi jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Vouchera. 

Reszta dostępnych środków pozostaje na Voucherze. 

14. . Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem 

płatniczym, gdy wartość otrzymywanej świadczonej Usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna 

Vouchera. 

15. Vouchera Podarunkowego nie wymieniamy na inne usługi w przypadku strefy wyciszenia z basenem i sauną, 

kolacji, poczęstunku. 

16. Voucher kwotowy i voucher na usługi nie może zostać wymieniony na profesjonalne, artykuły kąpielowe i 

inne 

17. Voucher Podarunkowy z wyłączeniem punktu 10 można wymieniać na inne usługi. 

18. Istnieje możliwość przepisania Vouchera na inną osobę o tej samej wartości wykupienia vouchera za 

dodatkową opłatą w wysokości 20 zł  
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ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW/ PAKIETÓW/SERII ZABIEGOWYCH I ZABIEGÓW W Noelle Spa&Beauty 

1. Pakiety zabiegowe można wykupić bez pośrednio w recepcji Noelle Spa&Beauty, na niektóre zabiegi 

kosmetologiczne. Wykaz wspomnianych pakietów znajduje się w recepcji Noelle Spa&Beauty, dostępny jest 

na stronie www.noellespa.pl, oraz znajduję się na ulotkach. 

2. Terminy: 



Korzystający – właściciel wykupionego Pakietu na zabiegi kosmetologiczne w Noelle Spa&Beauty, 
Pakiet – uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz 
do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie, 
Pracownik – osoba zatrudniona w Noelle Spa&Beauty na stanowisku Kosmetologa / Masażysty. 

3. Po odbytej konsultacji lub zarezerowaniu wizyty telefonicznie, portal booksy, mailowo, przez portal 
instagram, facebook, jeśli klient chce zarezerwować wizytę jest zobowiązany do uiszczenia zadatku w 
wysokości 100 zł lub opłacenia całości lub w transzach zgodnie z podpisaną umową przy pierwszej wizycie 
lub pierwszej konsultacji. 

4. Jeśli klient zdecyduje się na pakiet / serie jest zobowiązany podpisać umowę dotyczącą realizacji pakietów i 
zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go. 

5. Klient jeśli wykupi serie / pakiet na usługi zobowiązany jest przy każdej wizycie okazanie karnetu w recepcji 
przed odbytą wizytą 

6. Klient ma prawo odwołać wizytę 24 h wcześniej przed terminem jej odbycia, nie tracąc przy tym możliwości 
ponownego jego wykonania, lecz zobowiązuje się do ustalenia najbliższego wolnego terminu zabiegu w 
danym tygodniu. 

7. Klient przyjmuje do wiadomości, utratę wizyty, jeśli nie zostanie ona odwołana 24 h przed terminem jej 
odbycia zgodnie z ustępstwem poprzedzającym w punkcie nr.3 lub gdy nie pojawi się na wizycie. Dotyczy to 
rezerwacji osobistej na miejscu, telefonicznej, emailowej, przez portal booksy, facebook, instagram, sms 

8. Każdy Pakiet ma określony termin ważności i należy przestrzegać tej daty. Pakiety/serie mają ważność 3 

miesiące. Z wyłączeniem karnetów treningowych, które są indywidualnie określone czasem. 

9. Korzystający ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności 

Pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie przez Noelle Spa&Beauty 

10. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła i tylko i wyłącznie Korzystający może realizować zabiegi w 

ramach Pakietu. 

11. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek 

przeciwwskazanie. 

12. Noelle Spa&Beauty zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności 

Pakietu. 

13. Korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między 

zabiegami, które mogą mieć wpływ wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu. 

14. Noelle Spa&Beauty nie przyjmuje zwrotów Pakietów, nie zwraca kosztów nie wykonanych zabiegów oraz 

nie wymienia Pakietów na gotówkę.  

15. Klient ma możliwość wymiany pakietu na inny pakiet zgodnie z wartością usługi. 

16. Jeśli klient chce zrezygnować z pakietu lub wymienić na jednorazowy zabieg, zabiegi dotychczas 

zrealizowane w pakiecie są objęte zniżką, w przypadku rezygnacji zniżka przepada, a zabiegi są rozliczane 

jako jednorazowe według aktualnej ceny. Klient jest zobowiązany do pokrycia różnicy ceny wynikającej z 

wyliczenia zabiegów jednorazowych z pakietu, a wpłatą rzeczywistej kwoty objętej zniżką za pakiet. Klient 

jest zobowiązany do uiszczenia opłaty przed wykonaniem usługi.  

17. Jeśli podczas wykorzystywanego pakietu/serii wyniknie przeciwskazanie do wykonywania zabiegów, klient 

może wymienić pakiet na inną usługę. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy, ponieważ klient zobowiązał się 

przy podpisaniu umowy do wykorzystania pakietu w całości. 

18. Noelle Spa&Beauty zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu, jako zrealizowanego, 

jeśli uzna, że korzystający z Pakietu dokonał rezerwacji terminu mając świadomość występującego 



przeciwskazania. Korzystający, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w celu 

wykluczenia przeciwskazania. 
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ZASADY SZCZEGÓŁOWE 
Nauki pływania 
 

1. Zajęcia z nauk pływania prowadzone są przez wykwali ikowanych ratowników 
2. Karnet upoważnia do skorzystania z usług wyłącznie osobie będącej jego imiennym właścicielem.  
3. Karnet nauk pływania obejmuje 4 wejścia 45 minut. 
4. Karnet sprzedawany jest dla grup jednoosobowych, dwuosobowych i trzyosobowych 
5. W przypadku odwołania zajęć grupowych przez jednego z uczestników zajęcia się nie odbywają, badź 

przepadają w karnecie osoby nieobecnej. 
6. Nie powiadomienie o odwołaniu zajęć co najmniej 24 godziny wcześniej skutkuje zejściem z wejścia. 

Zajęcia można odwołać jednorazowo w każdym miesiącu, każde odwołanie zajęć powyżej jednego razu 
będzie skutkować zejściem z karnetu. 

7. Klient zobowiązany jest do zarezerwowania jednego terminu zajęć. 
8. Spóźnienie na zajęcia skutkuje skróceniem czasu ich trwania. Prosimy o punktualność. 
9. Osoba pełnoletnia wykupuje karnet imienny lub rodzic niepełnoletniej osoby wykupuje karnet imienny na 

dziecko. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka, jeśli dziecko nie jest samodzielne, rodzic 
pomaga w przebraniu i przygotowaniu do zajęć. Noelle Spa&Beauty ponosi odpowiedzialność za dziecko w 
trakcie trwania zajęć wynikających z wykupionego karnetu. Noelle Spa&Beauty nie ponosi 
odpowiedzialności za dziecko po skończeniu zajęć. Rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko po zakończeniu 
zajęć zgodnie z ustalonym gra ikiem i jeśli dziecko nie jest samodzielne, pomóc mu w przebraniu. 

10. Właściciel karnetu lub rodzic jest zobowiązany do jego okazania przed wejściem na zajęcia na basenie. 
11. Na basen może wejść osoba w stroju sportowym oraz w czystym obuwiu sportowym, bądź w klapkach na 

teren basenu w NOELLE SPA. 
12. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z 

lekarzem.W razie występowania objawów chorobowych ,podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, etc. 
Prosimy o wcześniejsze odwołanie zajęć. 

13. Noelle Spa&Beauty nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy wartościowe 
pozostawione bez opieki na terenie Noelle Spa&Beauty. 

14. Dane osobowe klientów będą przetwarzane i wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby Noelle 
Spa&Beauty. Dane nie będą udostępniane w żaden sposób osobom trzecim. 

15. Każdy uczestnik zajęć obowiązkowo powinien posiadać własny ręcznik do ćwiczeń wykonywanych na 
matach oraz należy obowiązkowo uzupełniać płyny (woda,napoje). 

16. Podczas zajęć należy stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora 
17. Przed zajęciami należy zgłosić instruktorowi o jakichkolwiek problemach zdrowotnych lub złym 

samopoczuciu w trakcie zajęć. 
18. Prosimy o wstawienie się na zajęcia 10 minut przed rozpoczęciem. Rodzice,którzy pomagają w przebieraniu 

mogą przebywać na terenie Noelle Spa&Beauty do 3 minut przed rozpoczęciem zajęć. Później zobowiązani są 
do opuszczenia strefy. 

19. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przechowywania swoich rzeczy w torbie sportowej na wieszaku. 

&7 
ZASADY  
BASEN I SAUNA 

 Karnety ważne 3-miesiące (szczegóły dotyczące kupna karnetów &5) 
 Przy rezerwacjach indywidualnych w strefie udostępniamy dla naszych gości ręczniki, szlafroki oraz wodę z 

cytryną 
 Aromaterapia do sauny GRATIS 
 Basen i sauna są do Państwa wyłącznej dyspozycji (Państwo przebywają tylko sami), co zapewnia komfort  
 Karnet jest imienny, może korzystać z niego tylko właściciel 
 Każdy z naszych klientów może skorzystać z szerokiej gamy zabiegów w kilku specjalistycznych gabinetach 

masażu, relaksu i odnowy biologicznej 



 Na terenie basenu nie ma ratownika 
Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za stan zdrowia mój i osób przebywających ze mną w Strefie 
Wyciszenia oraz za rzeczy materialne pozostawione w Strefie Wyciszenia 

 O zaistniałych problemach zobowiązuję się niezwłocznie poinformować recepcję w Noelle Spa&Beuaty 
 Rozpoczęcie każdej kolejnej godziny pobytu w Strefie Wyciszenia skutkuje doliczeniem opłaty za pełną 

godzinę 
 Na terenie basenu obowiązuje zakaz wnoszenia szkła i własnego alkoholu na basen 

W przypadku dostania się szkła do wody ponoszą Państwo odpowiedzialność za koszty związane z wymianą 
wody i naprawą pomp 

 Obowiązuje zakaz samodzielnej obsługi sauny 
W przypadku uszkodzenia lub zalania pieca ponoszą Państwo odpowiedzialność za koszty związane z 
renowacją pieca do sauny 
W przypadku rezerwacji seansu w saunie prosimy o rezerwację minimum 30 minut przed planowaną wizytą 
ze względu na czas w którym sauna musi się nagrzać 

ZASADY 
REZERWACJA PRZYJĘĆ/URODZIN 
PRZED ZAREZERWOWANIEM TERMINU ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI :  

 Godzinę przed imprezą bezpłatnie udostępniamy lokal i umożliwiamy przystrojenie według własnych 
upodobań. Dotyczy przyjęć / z wyłączeniem urodzin dla dzieci 

 Zapewniamy możliwość dokonania wstępnej rezerwacji terminu przyjęcia,  ważnej przez 7 dni.  
 Po podjęciu decyzji o organizacji przyjęcia okazjonalnego w Noelle, strony podpisują zobowiązujące 

zamówienie, poparte wpłaceniem zadatku, którego wysokość uzależniona jest od wartości zamówienia. 
 Zadatek 300 zł - dla przyjęć bez cateringu 
 Zadatek 400 zł - dla przyjęć z naszym cateringiem. I dopłata tydzień przed przyjęciem całości zamówienia 

za catering 
 Zadatek 200 zł - urodziny dla dzieci  
 Zadatek jest bezzwrotny i zaliczany na poczet płatności za przyjęcie. Istnieje możliwość odpisania umowy 

(cesji) na dane innej osoby, wskazanej przez zamawiającego. Zadatek jest jednocześnie kaucją w dniu 
imprezy i zwracany jest po zdaniu lokalu w nienaruszonym stanie 

 Na 7 dni przed planowanym przyjęciem okazjonalnym następuje ustalenie menu wraz z ilością osób 
 Gwarantem zarezerwowania terminu jest wpłata zadatku i podpisanie umowy rezerwacji 

Numer konta: 
Santander 20 1090 1870 0000 0001 2975 5587 
Noelle SPA & Beauty Diana Pieńkowska 
Ul. Warszawska 44, Kobyłka 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Noelle Spa&Beauty zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod 

warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty. Wszelkie zmiany 

Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je na stronie oraz są do wglądu w recepcji Noelle 

Spa&Beauty. 

2. Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres: Noelle Spa&Beauty ul. Warszawska 44, 05-230 

Kobyłka oraz meilowo: www.noellespa.pl 

Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w terminie 14 dni. 

3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny. 
 


