
 

UMOWA O WYKONANIE FRYZURY, zawarta w ...................................................... w dniu ......................................................... r. 
 
 
pomiędzy: 
Katarzyną Marlewską, prowadzącą 
działalność gospodarczą pod nazwą 
Katarzyna Marlewska, NIP: 6151987935, 
os. Rusa 5/60, 61-245 Poznań (adres 
pracowni: ul. Katowicka 89b/104, 61-131 
Poznań), nr telefonu: +48 575754943;  
e-mail: zaczarowanewarkocze@gmail.com 
zwaną dalej: „Wykonawcą” 
 

a 
imię i nazwisko ............................................................................................ 

......................................................................................................................; 

adres korespondencyjny ……………............................................................ 

.......................................................................................................................

......................................................................................................................; 

PESEL: ..........................................................................................................;   

nr telefonu: .................................................................................................; 

e-mail :........................................................................................................ . 

zwaną dalej: „Zamawiającym” lub „Panna Młoda” 
zwane dalej łącznie: „Stronami” 
o następującej treści: 
 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi ślubnej w postaci 
usługi (1.1-1.6) opisanej szczegółowo w załączniku nr 1. 
(niepotrzebne skreślić): 

a. Fryzura ślubna w pracowni “PMś” 
b. Fryzura ślubna z dojazdem do 15 km “PMŚ+1” 
c. Fryzura ślubna z dojazdem do 15 km “PMŚ+3_15” 
d. Fryzura ślubna z dojazdem od 15 do 70 km “PMŚ+3_70” 
e. Fryzura ślubna z dojazdem od 70 do 100 km “PMŚ+3_100” 
f. Fryzura ślubna z dojazdem powyżej 100 km “PMŚ+3_100+” 

2. Strony ustalają, że wybrana wyżej usługa wykonana zostanie 

w dniu .................................... w godzinach: .....................................  

Miejscem wykonania usługi jest: ...................................................... 

................................................................................................................

................................................................................................................ 

3. Zmiana miejsca wykonania usługi z dojazdem jest możliwa 
najpóźniej 7 dni przed terminem wykonania usługi, nie koliduje 
to z wizytami innych klientek. Nowa lokalizacja może skutkować 
koniecznością zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia usługi 
lub zwiększeniem ceny pakietu, gdy dojazd będzie dłuższy niż 
złożony przedział. 

4. Opis fryzury: 

................................................................................................................

............................................................................................................... 

. 
§ 2. Wynagrodzenie (Cena). Zadatek 

1. Cenę wybranej wyżej usługi Strony ustalają na kwotę: 
 
 ….........….........….........….............. . Cena pakietu nie ulega 
zmianie w przypadku zmniejszenia liczby osób. Cena wzrasta 
o określoną w załączniku kwotę, gdy pakiet dopuszcza 
zwiększenie liczby czesanych osób. 

2. Strony ustalają, że w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy zadatek w kwocie  
 
..................................................... złotych na rachunek bankowy:  
mBank 22 1140 2004 0000 3302 8024 7855. O zachowaniu 
terminu decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku 
Wykonawcy. 

3. Bezskuteczny upływ terminu na wpłatę zadatku powoduje 
rozwiązanie Umowy. 

4. Strony określają znaczenie zadatku w taki sposób, jak to wynika 
z poniższych zapisów Umowy. 

5. Zadatek nie podlega zwrotowi w razie niewykonania usługi, 
gdy: 

a. Umowa uległa rozwiązaniu, chyba że Strony postanowią 
inaczej. 

b. Usługa nie została wykonania lub nie mogła być wykonana 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

c. Usługa została odwołana przez Zamawiającego nawet bez 
podania przyczyny, także w przypadku odwołania ślubu 
z uwagi na ograniczenia prawne w organizacji przyjęć 
weselnych (np. z uwagi na ilość gości) 

6. Zadatek jest zwracany w wysokości wpłaconej kwoty, gdy: 
a. niewykonanie Umowy przez Wykonawcę następuje 

z powodów od niego niezależnych, m.in: na przykład 
w przypadku prawnego zakazu prowadzenia działalności 
fryzjerskiej lub takich ograniczeń, które uniemożliwiają 
wykonanie usługi (np. ograniczenia lub zakaz 
przemieszczania się) 

b. niewykonanie Umowy następuje wskutek okoliczności, 
za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności albo 
za które ponoszą odpowiedzialność obie Strony, a które są 
powodem odwołania ślubu; w szczególności:  
● wypadek Panny lub Pana Młodego wymagający 

hospitalizacji, 
● śmierć lub pogrzeb osoby z 1 linii pokrewieństwa 

(rodzice, rodzeństwo, małżonek) 
● utrata fizycznej zdolności z uwagi na stan zdrowia 

wykonania usługi przez usługodawcę, w szczególności 
pobyt usługodawcy w szpitalu. 

7. Zwrot zadatku następuje w podwójnej wysokości w przypadku, 
gdy niewykonanie Umowy następuje z przyczyn leżących 
wyłącznie po stronie Wykonawcy.  

8. Zwrot zadatku następuje w terminie do 3 dni od rozwiązania 
umowy lub dowiedzenia się przez stronę zobowiązaną 
do zwrotu zadatku o podstawie zwrotu.  

9. W przypadku poinformowania Wykonawcy o wystąpieniu 
okoliczności uzasadniających zatrzymanie zadatku przez 
Wykonawcę w terminie nie później niż 4 tygodnie przed datą 
wykonania usługi, Zamawiający może wystąpić z prośbą 
o wydanie bonu podarunkowego na USŁUGI dostępne w salonie 
o maksymalnej wartości 25% wpłaconej kwoty. 

10. Bony podarunkowe są realizowane zgodnie z odrębnym 
regulaminem dostępnym na stronie internetowej 
https://www.zaczarowanewarkocze.pl/regulamin-bonow-podarunk
owych/ 

11. Całe wynagrodzenie (Cena), z uwzględnieniem kwoty 
wpłaconego zadatku, jest płatne najpóźniej w dniu wykonania 
usługi.  

12. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania związanego 
z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Umowy 
na zasadach ogólnych.  

 
§ 3. Warunki wykonania usługi 

1. Zamawiający zobowiązany jest punktualnego stawienia się 
w umówionym miejscu i terminie wykonania usługi. Gdy usługa 
dotyczy także innych osób (gości), zobowiązanie to dotyczy także 
tych osób. 

2. Spóźnienie Zamawiającego albo osoby wskazanej przez 
Zamawiającego (Gościa) do 15 minut może skutkować 
zmianą fryzury, na taką, która da się  wykonać w pozostałym 
czasie. 

3. Spóźnienie Zamawiającego albo osoby wskazanej przez 
Zamawiającego (Gościa) wynoszące ponad 15 minut może 

skutkować odmówieniem wykonania usługi przez Wykonawcę 
z zachowaniem prawa do pełnej odpłatności za usługę. 

4. Zamawiający zobowiązany jest przygotować włosy według 
instrukcji otrzymanych od Wykonawcy (czyste włosy, umyte 
i wysuszone nie wcześniej niż poprzedniego dnia wieczorem, 
o długości odpowiedniej do wykonania umówionej usługi – o ile 
nie uzgodniono inaczej), w szczególności według instrukcji 
otrzymanych po wykonaniu fryzury próbnej, jeżeli taka została 
wykonana.  

5. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania usługi, 
z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, w stosunku do 
Zamawiającego lub Gościa w sytuacji znajdowania się tych osób 
pod widocznym wpływem alkoholu lub innych używek. 

6. Jeżeli usługa jest realizowana z dojazdem do Zamawiającego, 
Zamawiający zobowiązany jest: 

a. zapewnić, by miejsce przygotowań było: 
● dobrze oświetlone, 
● dostępne dla Zamawiającego na minimum 15 minut 

przed rozpoczęciem usługi i do 30 minut po zakończeniu 
usługi, 

● zlokalizowane poza ciągiem komunikacyjnym, 
● możliwe do przewietrzenia w trakcie pracy, 

b. zapewnić: 
● dostęp do prądu, 
● krzesło z niskim oparciem (najlepiej z regulowaną 

wysokością siedziska), 
● dostęp do łazienki / możliwość umycia rąk, 
● by w trakcie wykonywania usługi w pomieszczeniu 

w miarę możliwości znajdowały się tylko osoby aktualnie 
obsługiwane. 

7. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania usługi 
z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, w stosunku do 
Zamawiającego lub Gościa, jeżeli osoby te mają objawy zarażenia 
COVID-19 lub objawy sugerujące wystąpienia innej choroby 
zakaźnej.  

8. Wykonawca wykona usługę osobiście bądź zapewni wykonanie 
usługi przez osobę przez siebie wskazaną.  

9. Wykonawca zapewnia profesjonalne wykonanie usługi.  
 

§ 4. Pozostałe warunki Umowy 
 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej. 
2. Strony dopuszczają możliwość kontaktu w formie telefonu i maila 

podanego w umowie. Jeżeli w tej formie Strony ustalą odmienne 
warunki świadczenia usługi, uznaje się taką zmianę za skuteczną 
o ile z korespondencji mailowej, sms-owej i podobnej zmiana ta 
nie budzi wątpliwości.   

3. W razie wątpliwości, do niniejszej umowy stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o świadczenie usług. 

4. W przypadku, gdyby którykolwiek z zapisów umowy okazał się 
nieważny, strony będą dążyć do utrzymania pozostałej części 
umowy, mając na względzie cel i przedmiot umowy.  

5. W przypadku sporu wynikłego między Stronami w związku z 
realizacją niniejszej Umowy, Strony dążyć będą do ugodowego 
rozwiązania sporu.  

6. Sądem powszechnym właściwym do rozwiązania sporu jest sąd 
właściwości ogólnej Wykonawcy.   

7. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  

 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
Zamawiający 

 
 

 
 

..................................................................... 

Wykonawca 
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Załącznik 1.  |  Opis i ceny pakietów obowiązujących dla rezerwacji złożonych między 1.01.2021 r. a 1.05.2021 r. 
 
A. Fryzura ślubna “PMś” (bez dojazdu do klienta) 

a. definicja: usługa polegająca na stworzeniu fryzury Panny Młodej na okoliczność ceremonii 
zaślubin (uroczystość kościelna, cywilna; niezależnie od tego, czy klient organizuje po ceremonii 
przyjęcie dla gości) 

b. cena: 320 zł (zadatek: 120 zł) 
c. czas trwania usługi do 2 h; przedział czasowy wykonania usługi w zarezerwowanym dniu 

(zaznaczyć): 6:00-9:00, 8:00-11:00, 10:00-13:00 
d. miejsce wykonania usługi: pracownia 
e. uwagi: 

i. jeśli przed fryzurą ślubną nie będzie wykonana “fryzura próbna” cena usługi wynosi 440 zł 
(należy zarezerwować 3 h) 

ii. dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia usługi jest ustalana najpóźniej do 3 dni po 
wykonaniu fryzury próbnej i potwierdzona mailowo lub przez sms; może się różnić 
od rezerwowanego okienka o ile obie strony wyrażą na to zgodę 

iii. prosimy o zarezerwowanie 15 minut przed i po ustalonym czasie wizyty na ewentualne 
zmiany ze strony usługodawcy 

B. Pakiet ślubny “PMś+1” z dojazdem do klienta do 15 km od pracowni 
a. definicja: usługa polegająca na stworzeniu fryzury na okoliczność ceremonii zaślubin 

(uroczystość kościelna, cywilna; niezależnie od tego, czy klient organizuje po ceremonii przyjęcie 
dla gości) oraz 1 osoby z jej otoczenia (mamy, babci, świadkowej itp). z dojazdem na miejsce 
przygotowań 

b. cena: 950 zł (zadatek: 250 zł) 
c. czas trwania usługi do 3,5 h; przedział czasowy wykonania usługi w zarezerwowanym dniu 

(zaznaczyć): 7:00-10:00 lub 11:00-14:00 
d. miejsce wykonania usługi: wskazane przez Zamawiającego 
e. uwagi: 

i. konieczność wykonania fryzury próbnej Panny Młodej przed terminem ślubu (rozliczana 
osobno) 

ii. dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia usługi jest ustalana najpóźniej do 3 dni po 
wykonaniu fryzury próbnej, może się różnić od rezerwowanego okienka o ile obie strony 
wyrażą na to zgodę 

iii. do pakietu nie można dopisać dodatkowych osób. 
iv. zamiana na droższy pakiet (np. gdy do uczesania będzie 2 lub 3 gości) jest możliwa, o ile nie 

koliduje to z innymi rezerwacjami 
C. Pakiet ślubny “PMś+3_15” z dojazdem do klienta do 15 km od pracowni 

a. definicja: usługa polegająca na stworzeniu fryzury na okoliczność ceremonii zaślubin 
(uroczystość kościelna, cywilna; niezależnie od tego, czy klient organizuje po ceremonii przyjęcie 
dla gości) oraz do 3 osób  z jej otoczenia (mamy, babci, świadkowej itp). z dojazdem na miejsce 
przygotowań 

b. cena: 1500 zł (zadatek: 360 zł ) 
c. czas: do 6 h; przedział czasowy wykonania usługi w zarezerwowanym dniu (nie wcześniej 

niż 6:30): do ustalenia nie później niż 3 dni przed zarezerwowanym terminem usługi 
d. miejsce wykonania usługi: wskazane przez Zamawiającego 
e. uwagi: 

i. konieczność wykonania fryzury próbnej Panny Młodej przed terminem ślubu (rozliczana 
osobno) 

ii. do pakietu można dopisać dodatkowe osoby, koszt: fryzury (loki, upięcia) +200 zł/os, 
modelowanie +150 zł/os, stylizacja fryzury męskiej +50 zł/os 

D. Pakiet ślubny “PMś+3_70” z dojazdem do klienta od 15 do 70 km od pracowni 
a. definicja: usługa polegająca na stworzeniu fryzury na okoliczność ceremonii zaślubin 

(uroczystość kościelna, cywilna; niezależnie od tego, czy klient organizuje po ceremonii przyjęcie 
dla gości) oraz do 3 osób  z jej otoczenia (mamy, babci, świadkowej itp). z dojazdem na miejsce 
przygotowań 

b. cena: 1700 zł (zadatek: 360 zł) 
c. czas: do 6 h; przedział czasowy wykonania usługi w zarezerwowanym dniu  (nie wcześniej 

niż 6:30): do ustalenia nie później niż 3 dni przed zarezerwowanym terminem usługi 
d. miejsce wykonania usługi: wskazane przez Zamawiającego 
e. uwagi:  

i. konieczność wykonania fryzury próbnej Panny Młodej przed terminem ślubu (rozliczana 
osobno) 

ii. do pakietu można dopisać dodatkowe osoby, koszt: fryzury (loki, upięcia) +200 zł/os, 
modelowanie +150 zł/os, stylizacja fryzury męskiej +50 zł/os 

E. Pakiet ślubny “PMś+3_100” z dojazdem do klienta od 70 do 100 km od pracowni 
a. definicja: usługa polegająca na stworzeniu fryzury na okoliczność ceremonii zaślubin 

(uroczystość kościelna, cywilna; niezależnie od tego, czy klient organizuje po ceremonii przyjęcie 
dla gości) oraz do 3 osób  z jej otoczenia (mamy, babci, świadkowej itp). z dojazdem na miejsce 
przygotowań 

b. cena: 2000 zł (zadatek: 360 zł) 
c. czas: do 6 h; przedział czasowy wykonania usługi w zarezerwowanym dniu (nie wcześniej 

niż 6:30): do ustalenia nie później niż 3 dni przed zarezerwowanym terminem usługi 
d. miejsce wykonania usługi: wskazane przez Zamawiającego 
e. uwagi: 

i. konieczność wykonania fryzury próbnej Panny Młodej przed terminem ślubu (rozliczana 
osobno) 

ii. do pakietu można dopisać dodatkowe osoby, koszt: fryzury (loki, upięcia) +200 zł/os, 
modelowanie +150 zł/os, stylizacja fryzury męskiej +50 zł/os 

F. Pakiet ślubny “PMś+3_100+” z dojazdem do klienta powyżej 100 km od pracowni 
a. definicja: usługa polegająca na stworzeniu fryzury na okoliczność ceremonii zaślubin 

(uroczystość kościelna, cywilna; niezależnie od tego, czy klient organizuje po ceremonii przyjęcie 
dla gości) oraz do 3 osób  z jej otoczenia (mamy, babci, świadkowej itp). z dojazdem na miejsce 
przygotowań 

b. cena: 2250 zł + 3 zł za każdy km powyżej 100 km (zadatek: 400 zł) 
c. czas: do 6 h; przedział czasowy wykonania usługi w zarezerwowanym dniu: do ustalenia nie 

później niż 3 dni przed zarezerwowanym terminem usługi 
d. miejsce wykonania usługi: wskazane przez Zamawiającego 
e. uwagi:  

i. konieczność wykonania fryzury próbnej Panny Młodej przed terminem ślubu (rozliczana 
osobno) 

ii. do pakietu można dopisać dodatkowe osoby, koszt: fryzury (loki, upięcia) +200 zł/os, 
modelowanie +150 zł/os, stylizacja fryzury męskiej +50 zł/os. . 
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