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REGULAMIN SPA 
 

Niniejszy regulamin został stworzony w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo. 
Ma on służyć przede wszystkim zabezpieczeniu zdrowia każdego użytkownika strefy SPA.  

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz przestrzeganie. 
Skorzystanie z zabiegu w strefie SPA jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem  

oraz jego akceptacją. 
 

1. Zbiegi wykonywane w SPA Binkowski przedstawione są w cenniku na recepcji Wellness 
lub na stronie hotelu. 

2. GODZINY OTWARCIA 
SPA Binkowski czynne jest w godzinach: 
poniedziałek - niedziela 10:00 - 20:00 
Zmiana tych godzin jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu w recepcji SPA 

3. Zapisu na zabiegi należy dokonać z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Brak wcześniejszej 
rezerwacji nie wyklucza z możliwości skorzystania z oferty SPA pod warunkiem wolnych miejsc. 
Wcześniejsza rezerwacja zabiegów spowoduje że odbędą się one w najbardziej dogodnym 
dla Państwa terminie. 

4. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia. 
5. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, Hotel zastrzega sobie prawo skrócenia czasu 

zabiegu. 
6. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o poinformowanie Recepcji 

Wellness. 
7. Zalecamy przybycie do SPA bez biżuterii oraz przedmiotów wartościowych oraz bez makijażu.  
8. Jeżeli klient posiada jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonania pewnych zabiegów, 

jest zobowiązany poinformować o tym osobę wykonującą zabieg. 
9. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z zabiegów 

SPA. 
10. Osoby mające nieukończone 18 lat mogą korzystać z usług SPA oraz przebywać na terenie SPA 

wyłącznie za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. 
11. Binkowski SPA to strefa ciszy, w trosce o Państwa relaks prosimy, zatem o nie przynoszenie 

telefonów komórkowych na zabieg lub ich wyłączenie przed zabiegiem  
12. Obiekt Binkowski SPA nie jest obiektem sanatoryjnym, a wykonywane zabiegi są zabiegami 

kosmetycznymi oraz relaksacyjnymi. 
13. Zabiegi wykupione w formie voucherów a niewykorzystane w umówionym terminie, przepadają. 
14. Pracownik SPA może odmówić wykonania zabiegu lub przerwać zabieg jeśli spotka się 

z niestosownym zachowaniem Gościa. 
15. Przed przystąpieniem do zabiegu Goście są zobowiązani do podpisania oświadczenia o braku 

przeciwwskazań do wybranych przez siebie zabiegów. 
16. SPA zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia gabinetów oraz zmiany harmonogramu 

zajęć odbywających się w SPA. 


