
                                                                                          

   

BEZPŁATNE PORADY STYLISTKI   

ZASADY FUNKCJONOWANIA USŁUGI   

   

1. OPIS USŁUGI   

• Usługa jest dostępna na terenie Galerii Krakowskiej po wcześniejszej rejestracji na stronie:  

http://www.galeriakrakowska.pl.   

• Usługa jest bezpłatna.   

• Usługa polega na dokonaniu zakupów na terenie Galerii Krakowskiej w towarzystwie i ze 

skorzystaniem z porad profesjonalnej stylistki.   

• Czas przypadający na świadczenie usługi dla jednej osoby wynosi 1 h.   

• Przybycie umówionego klienta musi odbyć się dokładnie o wyznaczonej godzinie, po 15 

minutach rezerwacja zostaje anulowana.   

• Spotkanie ze stylistką nastąpi w Punkcie Informacji.   

2. PRZEBIEG USŁUGI   

• Klient ustala swoje preferencje/potrzeby oraz budżet.   

• Stylistka udziela porad stylizacyjnych, m.in. jak podkreślać atuty sylwetki klienta.   

• Klient wraz ze stylistką udaje się na wspólne zakupy.   

3. ZAPISY   

• Zapisy odbywają się za pośrednictwem zakładki na stronie:  

http://www.galeriakrakowska.pl/pl/uslugi/stylistka.html.   

• Podczas dokonywania zapisu należy wybrać wolny termin i zarejestrować się on-line na 

wybrany dzień i godzinę.   
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• Klient deklarujący chęć skorzystania z usługi otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o 

potwierdzenie rezerwacji terminu spotkania.   

• Jedna osoba może skorzystać z usługi jeden raz w miesiącu.   

• Z usługi mogą skorzystać jedynie osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat).   

4. OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA   

• W celu umówienia terminu porady, konieczne jest umożliwienie kontaktu z klientem.  

W tym celu Organizator zbiera i przetwarza dane kontaktowe klienta (imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail). Będą one jednak wykorzystywane wyłącznie w tym celu i zostaną 

usunięte natychmiast po odbyciu konsultacji stylistycznej. Więcej informacji na temat 

ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie 

www.galeriakrakowska.pl/klauzula_informacyjna.pdf   

• Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi z uwagi na 

ważne okoliczności zewnętrzne.   

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad funkcjonowania 

usługi. Informacja o zmianach będzie dostępna na stronie www.galeriakrakowska.pl. Zmiany 

wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.   

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów sprzedawanych w 

poszczególnych punktach handlowych, prowadzących działalność na terenie Galerii 

Krakowskiej.   
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