REGULAMIN I ZASADY LISTOPADOWYCH SPOTKAŃ ZE STYLISTKĄ






















1. OPIS USŁUGI
Usługa jest realizowana na terenie Galerii Wisła w Płocku po wcześniejszej telefonicznej
rezerwacji terminu pod numerem telefonu 24 363 33 06 lub osobiście w Punkcie Obsługi
Klienta;
Usługa jest dedykowana posiadaczom Karty Grzechu Wartej;
Usługa jest bezpłatna dla posiadaczy Karty Grzechu Wartej;
Usługa polega na bezpłatnych konsultacjach oraz uzyskaniu porad od profesjonalnego
stylisty, którego zadaniem jest pomoc w dokonaniu zakupów w Galerii Wisła;
Czas przypadający na świadczenie usługi dla jednej osoby wynosi maksymalnie 80 minut;
Jedna osoba może zarezerwować i skorzystać z tylko jednego terminu jednego dnia;
Spotkanie ze stylistą rozpoczyna się w Punkcie Obsługi Klienta;
Spotkanie ze stylistą odbywa się o wyznaczonej godzinie. W przypadku spóźnienia, stylista
oczekuje na klienta do 15 minut, pomniejszając długość sesji o czas oczekiwania na klienta;
Koszty zakupów w całości pokrywa klient;
Jedna osoba może skorzystać z usługi jeden raz podczas trwania akcji pt. „Listopadowe
spotkania ze stylistką”;
Pod koniec spotkania klient będzie proszony o możliwość zrobienia zdjęcia przez stylistkę, w
celu promocji wydarzenia na Facebooku oraz Instagramie Galerii Wisła. Wyrażenie zgody na
publikację kolażu obrazującego metamorfozę jest dobrowolne. Każdy klient ma prawo
odmówić i nie musi zgadzać się na publikację wizerunku.
2. PRZEBIEG USŁUGI
Stylistka wraz z klientem omawia potrzeby i oczekiwania klienta oraz predyspozycje
finansowe;
Stylistka w sklepach znajdujących się na terenie Galerii Wisła pomaga w dokonaniu
odpowiednich zakupów.
3. TERMINY SPOTKAŃ
Spotkania odbywają się w trzy soboty listopada, w godzinach od 13.00 do 17.00;
Spotkania odbywają się w następujących terminach: 4.11.2017, 18.11.2017, 25.11.2017.
4. OŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
Dane osobowe nie będą przechowywane ani przetwarzane, zostaną użyte tylko i wyłącznie
na potrzeby skontaktowania się z klientem w celu świadczenia usługi;
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów sprzedawanych w
poszczególnych punktach handlowych, prowadzących działalność na terenie Galerii Wisła;
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad funkcjonowania usługi.
Informacja o zmianach będzie dostępna na stronie internetowej Galerii Wisła: www.galeriawisla.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

