Tworząc Camp Spa chcieliśmy zachować harmonię otaczającej nas
natury, po to by mogli Państwo samemu jej doświadczać. Sformułowane
poniżej zasady służą temu samemu celowi.
1. Camp Spa to dzika leśna przestrzeń, za wolno postawionymi drzwiami
na łące, w której znajdują się mobilne: miejsce do masażu, balia,
sauna, wanny, kino i hamaki.
2. Stałymi Mieszkańcami Camp Spa są wszelkie żyjące tam owady,
zwierzęta i żmije zygzakowate  jak to w lesie bywa.
3. Camp Spa służy do wypoczynku, znajduje się na terenie prywatnym,
którego Właścicielem jest gospodarstwo agroturystyczne Glendoria.
4. Camp Spa Zarządzane jest przez Mobilne Spa "Madame La Mode".
5. Goście Camp Spa (osoby przebywające w ramach wypoczynku w
agroturystyce Glendoria lub osoby, które wcześniej zgłosiły
Właścicielowi lub Zarządzającemu chęć pobytu w Camp Spa) 
zobowiązani są do szanowania spokoju innych Gości oraz natury
wokół. Mogą przebywać na terenie Camp Spa wyłącznie za wiedzą
Właściciela i/lub Zarządzającego.
6. Przebywanie na terenie Camp Spa jest równoznaczne z:
a) zapoznaniem i akceptacją treści niniejszego regulaminu,
b) przebywaniem na własną odpowiedzialność,
c) świadomością istnienia stałych Mieszkańców,
d) zwolnieniem Właściciela i Zarządzającego z wszelkich roszczeń
powstałych w skutek zaznania szkody materialnej lub na zdrowiu.
7. Wizyta w Camp Spa ma służyć relaksacji i dobrostanowi naszych
Gości. Skorzystanie z dowolnego seansu z repertuaru Camp Spa, jest
równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z repertuaru
Camp Spa oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
W konsekwencji Właściciel i Zarządzający nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących w
seansach Camp Spa spowodowane:
a) zatajeniem informacji o wszelkich przeciwwskazaniach.
b) nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do
prowadzenia seansu.
c) niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie
Camp Spa
8. Infrastruktura Camp Spa została zaprojektowana dla relaksacji oraz
przyjemności estetycznej użytkowników. Powinna być traktowana z
uwagą, jako wspólne dobro. W przypadku zniszczenia lub zagubienia
przedmiotów bądź urządzeń stanowiących wyposażenie Camp Spa,
Goście zobowiązani są do usunięcia spowodowanej szkody poprzez
naprawę lub zapłatę odszkodowania. Wielkość odszkodowania
ustalana jest każdorazowo, indywidualnie szacując straty.
9. Ze wzgledu na leśny charakter Camp Spa wszelkie paleniska na jego
terenie obsługiwane są wyłącznie przez Właścicieli lub
Zarządzającego.
10. Celem sformułowania powyższych zasad jest dbałość o Państwa
bezpieczeństwo oraz komfort, płynący z obcowania z naturą i
oferowanych przez Camp Spa zabiegów.
Miłego Pobytu :)

