Regulamin
1. Zakup usług z oferty SPA, a także samo przystąpienie
do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem
przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług
oferowanych przez SPA oraz zapoznał się i akceptuje
warunki niniejszego regulaminu.
2. NABE SPA jest miejscem wyjątkowego relaksu
i odprężenia. Dlatego na terenie strefy SPA prosimy
o zachowanie ciszy i nie używanie telefonów
komórkowych.
3. Dzieci do lat 16 mogą korzystać ze Spa & Wellness po
wyrażeniu pisemnej zgody lub w obecności Opiekunów.
4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wstępu osobom
pod wpływem alkoholu oraz przerwania zabiegu
w przypadku niestosownego zachowania Gości.
5. Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz
rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za
zgodą Managera SPA.
6. Aby skorzystać z zabiegów wymagana jest wcześniejsza
rezerwacja. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji
Gość może skorzystać z usług pod warunkiem wolnych
miejsc.
7. Prosimy o przybycie na zabiegi w szlafroku i kapciach
hotelowych, które znajdują się w pokoju hotelowym.
8. Dla zachowania najwyższej jakości i właściwego
przebiegu wizyty w SPA prosimy przed przystąpieniem
do zabiegu o zapoznanie się z Kartą Gościa. Jest ona
uzupełniana przy pierwszej wizycie i ma na celu
zapoznanie się naszego personelu z aktualnym stanem
zdrowia. Pozwala to na prawidłowe dostosowanie
zabiegów do potrzeb Gości. Prosimy o zgłoszenie
występujących przeciwwskazań w postaci:
– choroby nowotworowej
– schorzeń układu sercowo-naczyniowego
– schorzeń neurologicznych
– gorączki, infekcji
– zmian skórnych niewiadomego pochodzenia
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– elementów metalowych w tkankach
– pierwszego i trzeciego trymestru ciąży
– menstruacji
– stanów alergicznych
– chorób bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych
w polu zabiegowym
– zabiegów medycyny estetycznej wykonywanych
w ciągu ostatnich 2 tygodni
– przyjmowanych leków jak retinoidy.
Nie polecamy golić lub depilować skóry bezpośrednio
przed zabiegami. Najlepiej wykonać takie zabiegi
w dniu poprzedzającym wizytę w SPA. Nie zaleca się
także korzystać z intensywnych kąpieli słonecznych w
dniu zabiegu. Nasz personel poinformuje o wszystkich
wskazaniach dotyczących pielęgnacji domowej po
zakończeniu wizyty.
Dzieci korzystające z zabiegów powinny posiadać strój
kąpielowy.
NABE SPA nie odpowiada za rzeczy wartościowe,
w tym biżuterię zagubione podczas zabiegów. Prosimy
o pozostawienie przedmiotów wartościowych w pokoju
hotelowym.
Prosimy o przybycie 10 minut przed planowym
rozpoczęciem zabiegu. W przypadku spóźnienia zabieg
może zostać skrócony bez możliwości obniżenia jego
ceny.
Anulacji zabiegów można dokonać bez kosztowo na
8 godzin przed planowanym rozpoczęciem zabiegu.
Rezygnacja z zabiegu w późniejszym czasie skutkuje
obciążeniem rachunku hotelowego 50% wartości
zabiegu. Nie pojawienie się w umówionym terminie
skutkuje naliczeniem 100% wartości zabiegu.
Goście, nie korzystający z usług noclegowych w Hotelu
Nosalowy Resort & SPA, którzy dokonują rezerwacji
zabiegów w weekendy i święta proszeni są o przedpłatę
50% wartości zabiegów. W przypadku nie zgłoszenia się
w uzgodnionym terminie kwota nie ulega zwrotowi.
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