
 

 

 
 

 
Regulamin świadczenia usług kosmetycznych 

Salonu Zdrowia i Urody Odnowa 
 

 
§1 Postanowienia ogólne  

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania 
z usług kosmetycznych świadczonych w Salonie Zdrowia i Urody ODNOWA 
ul. Mickiewicza 78a, 42-584 Dobieszowice zwanego dalej „Salonem”. 
Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed 
przystąpieniem do dowolnego zabiegu zwanego dalej „Zabiegiem”. 
Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień 
Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego 
postanowień.  

§2 Klienci  

Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. 
Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 
15 roku życia, za pisemną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela 
ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie 
przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną 
do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy 
świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.  

§3 Pracownicy  

Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich 
stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i 
zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku. 
Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan 
swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów 
jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi. 
 



 

 

Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania 
dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi 
wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie 
zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu. 
Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim 
stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń. 
Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować 
ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu. 
Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 
Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie 
zgłosić właścicielowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w 
danym momencie dyżur.  

§4 Higiena i bezpieczeństwo  

Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient 
nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub 
sterylizowane co najmniej raz dziennie. Pracownicy Salonu są zobowiązani do 
wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania 
wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić 
Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów. 
Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się 
zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem 
z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu 
całkowitego usunięcia powyższych odstępstw. 
W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo 
przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i 
zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg 
przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej 
opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym 
wyleczeniu. 
W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji 
dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.  

§5 Świadczenie usług kosmetycznych  

Salon Zdrowia i Urody Odnowa świadczy usługi przy ulicy Mickiewicza 78a w 
Dobieszowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w 
soboty w godzinach 8:00-16:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy 
oraz niedziele salon jest nieczynny. Zmiany w godzinach otwarcia salonu 
mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub 
losowych (typu: brak prądu, wody, gazu). 

Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad 
w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak 
również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie  



 

 

stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia 
zaleceń pozabiegowych. 
Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i 
zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną 
świadomość i je akceptują. 
Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek 
biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na 
jego odpowiedzialność. 
Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o 
pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu. 
W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, 
Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia. 
Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, 
gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy 
stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających.  

W salonie nie są obsługiwane osoby chore (objawy grypopochodne). 24h 
przed wizytą w salonie klient otrzymuje wraz z przypomnieniem o zabiegu link 
do ankiety dotyczącej aktualnego stanu zdrowia lub jest zobowiązany do jej 
wypełnienia na miejscu.  

Klient zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust od momentu wejścia do 
salonu przez cały czas trwania usługi (nie dotyczy zabiegów na twarz).   

§6 Płatność  

Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik 
Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz na firmowym FB. 

W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką 
bądź kartą płatniczą w kasie.  

§   dpowiedzia ność  
 
Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez 
ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie 
odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele. 
Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim 
lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w 
szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient 
powinien zatrzymać przy sobie. 
Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez 
Pracowników. 
Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie  
 



 

 

nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i 
przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za 
wykonany Zabieg po stronie Salonu 
Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, 
wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w 
sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób 
nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.  
 
§8 Rezerwacje  
 
Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, 
telefonicznie lub za pośrednictwem portali społecznościowych, tj.: Facebook 
lub Instagram. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy 
kontaktować się oficjalnymi kanałami. Personel Salonu Odnowa nie 
udostępnia prywatnych kontaktów. 
 
Klient proszony jest o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu 
głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, 
regulacja brwi, depilacja pach, henna, ściągnięcie hybrydy i inne. Spełnimy 
chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą 
ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy 
tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.  
 
Wszystkie zapisy w Salonie Odnowa potwierdzane są dwukrotnie: pierwsze 
potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie biletu zabiegowego z 
rozpisanym szczegółowo planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, 
recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które 
mają być wykonane, oraz potwierdza datę i godzinę wizyty. Drugie 
potwierdzenie: otrzymają Państwo SMS na dzień przed planowaną wizytą. 
Jeśli wiedzą Państwo, że nie mogą się stawić na wizycie – prosimy 
niezwłocznie odwołać wizytę telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny z 
informacją, o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Salon zastrzega że 
mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego, jak przerwy w internecie czy 
awaria systemu wysyłającego wiadomości, związane z brakiem ich 
dostarczenia. Dlatego wysyłanie przypomnień o usłudze przy pomocy SMS nie 
należy traktować jako praktyki obligatoryjnej, której awaria może skutkować 
usprawiedliwioną rezygnacją z usługi bez powiadomienia recepcji salonu. 
Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji minimum 24h 
przed zabiegiem(nie dotyczy uzasadnionych przypadków oraz wyjątkowych 
sytuacji losowych), nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. 
W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie poprzez 
wcześniejsze opłacenie nieodwołanego zabiegu w wysokości 50% jego 
wartości (na podany nr konta lub osobiście w gabinecie). W przypadku 
opłacenia 50% wartości zabiegu a nie odbycia się go z winy klienta/ braku 
klienta wpłacona kwota jest bezzwrotna. 



 

 

Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed 
umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na 
rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut. 
 iezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać 
wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy 
Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, 
które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy 
się cena w pełnej wysokości. 
W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, 
w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony. 
Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny 
przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin 
Zabiegu. 
Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali 
rezerwacji. 
 owi Klienci zobowiązani są do wpłaty B ZZWR T     zadatku w 
wysokości 5   ceny usługi w ciągu 48h od momentu rezerwacji 
terminu(pierwsza wizyta). Brak wpłaty powoduje anulowanie wizyty. Dotyczy 
się to również każdego nowego klienta, który zamierza zapłaci za zabieg 
bonem. Pieniądze za zadatek są zabezpieczone na bonie i w wypadku 
nieprzystąpienia do zabiegu lub odwołania zabiegu na mniej niż 24 h przed 
jego jego rozpoczęciem(nie dotyczy uzasadnionych przypadków oraz 
wyjątkowych sytuacji losowych) kwota jest ściągana z bonu.  
 
§9 Reklamacje  
 
Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego 
efektów, w terminie   dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych 
efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie 
wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie. 
Reklamacje składa się w osobiście w Salonie lub za pośrednictwem maila  
listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest w takim wypadku 
dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej. Wszystkie reklamacje 
zostaną rozpoznane w terminie 14 dni. 
W przypadku uznania reklamacji Salon dokona poprawy(poprawę wykonuje 
pracownik, który obsługiwał klienta pierwotnie  lub zwrotu ceny Zabiegu 
Klientowi. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach 
zadośćuczynienia. 
W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do 
odwołania się od tej decyzji w terminie 1  dni. W postępowaniu odwoławczym 
powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio. W przypadku 
kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z 
zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań  
ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega 
sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście 



 

 

zasadnych podstaw reklamacji. 
Wszelkie spory powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.  
 
§10. Karnety zabiegowe  
 
W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach 
karnetu rabatowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten 
uznaje się za wykonany, jednak dopuszcza się możliwość przedłużenia 
karnetu lub zamiany usług w uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych 
sytuacjach losowych. 
 
§11. Bony, vouchery, zaproszenia 
 
Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Salonie są wydawane na określony 
czas i dla konkretnej osoby, niewykorzystane zostają automatycznie 
anulowane wraz z końcem ważności. Nie ma możliwości wykorzystania bądź 
przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność. 
Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę. 
Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę 
na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane 
na inną osobę. 
Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o 
przemyślane zakupy. 
Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli 
wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość 
kuponu. 
Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas 
składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i 
akceptuje go w całości. 
 
§12. Karta stałego klienta, rabaty 
 
Każdy klient przy pierwszej wizycie może przystąpić do programu 
lojalnościowego. Za każde wydane 5 zł lub 1  zł otrzymuje pieczątki na 
wydaną mu kartę klienta.  
Pieczątki nie są przyznawane przy zakupie produktów detalicznych i 
voucherów oraz ich realizacji jak i usług objętych promocją.        
Po zebraniu odpowiedniej ilości pieczątek klient otrzymuje „kartę stałego 
klienta” uprawniającą do korzystania z usług w cenie wg cennika „z kartą”.  
Aby utrzymać przywileje wynikające z posiadania karty należy korzystać z 
usług salonu min raz na pół roku.  
Karta jest imienna i przypisana konkretnej osobie. 
 
§13. Zamawianie i odbiór kosmetyków do użytku domowego 
 
Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez  



 

 

 
Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 30% 
wartości ceny. 
Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą 
być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada. 
Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień. 
Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków. 
 
§14. Pozostałe postanowienia 
  
 a terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania 
tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów 
elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów 
alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. 
Zabrania się wprowadzania dzieci poniżej 10 roku życia na teren Salonu. 
Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.  
 
§15. Postanowienia końcowe  
 
Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie 
powołuje się Salon lub Pracownicy. 
Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  owe postanowienia są 
wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów 
wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe. 
Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być 
w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. 
 iniejszy regulamin obowiązuje od 01.11.2021 r.  
 
 
 


