OBWIESZCZENIE
REGULAMIN STUDIO TATUAŻU

I

Każdy klient ma obowiązek zapoznania się z
regulaminem studio.

II

Klient musi zachować absolutną trzeźwość (używki,
narkotyki,
alkohol etc.).

III

Przed przystąpieniem do sesji konieczne jest
wypełnienie dokumentów zaświadczających o braku
przeciwwskazań zdrowotnych oraz formularza zgody
na wykonanie zabiegu.

IV

Wszystkie projekty, tatuaże oraz prace pośrednie
wyceniane są indywidualnie.

V

Jeśli tatuaż wykonywany jest w naszym studio
projekt jest bezpłatny. Projekt stanowi własność
studio, w przypadku niedotrzymania terminu sesji
bądź niezrealizowania wyznaczonego projektu
zabrania się przekazywania go osobom trzecim czy
realizacji w innym studio – wszelkie nadużycia
związane z projektem są naruszeniem praw
autorskich z następstwem prawnym.

VI

Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień
tatuowania
w szczególnych przypadkach możliwe
jest przedstawienie projektu wcześniej jednak
wymaga to indywidualnych ustaleń.

VII

Istnieje możliwość przyprowadzenia osoby
towarzyszącej jednak, wcześniej należy o tym
fakcie uprzedzić tatuatora oraz upewnić się, że w
danym dniu nie będzie to przeszkadzało w
pracy studio.

VIII

W czasie rezerwacji terminu klient musi być osobą
pełnoletnią. Dopuszczalna jest rezerwacja terminu
przed ukończeniem 18 lat, jednak termin sesji musi
odbywać się już po urodzinach. Dopuszczamy
wykonywanie zabiegów osobom niepełnoletnim, jednak
wymagana jest obecność opiekuna prawnego lub
osobista wizyta z opiekunem przed terminem sesji i
złożenie przez niego stosownych oświadczeń.

IX

Termin sesji można zmienić maksymalnie do 7 dni
przed umówioną datą.

X

Niedotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego
poinformowania skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja
kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty 50%
ustalonej kwoty za tatuaż. XI W szczególnych
przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji –
między innymi jeśli klient jest pod wpływem
środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób
zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź
otoczenia – w tym przypadku zadatek przepada.

XII

Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że
wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe
z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele
klienta bądź w przypadku kolejnej sesji
niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu – w
tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny
termin.

XIII

Możliwe jest przerwanie sesji w przypadku złego
samopoczucia klienta, wystąpienia objawów
niepożądanych lub innych aspektów
uniemożliwiających kontynuację sesji.

XIV

Tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez
podania przyczyny .

XV

Rezerwacja terminu poprzez wpłatę zadatku jest
równoznaczna z akceptacją regulaminu.

XVI

Zadatek jest bezzwrotny. W szczególnych
przypadkach możliwe jest przełożenie wpłaty na
kolejny termin.

XVII

W przypadku niedotrzymania bądź rezygnacji z
terminu tatuowania zadatek przepada.

XVIII

Klient otrzymuje wskazówki dotyczące pielęgnacji
tatuażu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania
się do zaleceń tatuatora zostają automatycznie
odrzucone, poprawka takiego tatuażu jest dodatkowo
płatna.

XIX

Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy
kierować wyłącznie na adres mailowy
biuro@tatuaze-poznan.pl bezpośrednio do zarządu –
w przypadku innej drogi kontaktu roszczenia
zostają automatycznie uznane za niebyłe i nie będą
rozpatrzone. Tatuator nie jest osobą upoważnioną
do rozwiązywania sporów oraz przyjmowania
reklamacji.
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