Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem

''Pain Studio''
REGULAMIN:
1. REZERWACJA
•

Rezerwacji terminu można dokonać poprzez: Instagrama, Facebooka, telefonicznie lub na

miejscu.
•

Potwierdzenie terminu odbywa się poprzez wpłacenie zadatku, zadatek jest bezzwrotny w

terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem wykonania usługi. Zadatek można opłacić
osobiście lub przelewem na konto studia: 32 1140 2004 0000 3702 8100 7571. W tytule przelewu
należy wpisać imię i nazwisko oraz termin, w którym tatuaż ma zostać wykonany. W razie
odwołania zabiegu później niż tydzień przed planowanym terminem lub niepojawienia się w
danym dniu zadatek nie podlega zwrotowi. Zadatek zwracany jest jedynie w przypadku
odwołania sesji przez tatuatora. W przypadku chęci ustalenia późniejszego terminu wymagana
jest wpłata kolejnego zadatku.
• Brak wpłaty zadatku wiążę się z utraceniem terminu.
• Termin sesji można zmienić raz, co najmniej na 7 dni przed terminem umówionej wizyty.
•

Tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu, jeżeli uzna, że stan klienta może

spowodować negatywne skutki np. jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, lub skóra
jest w złym stanie.
•

Jeżeli tatuator uzna, że klient może być pod wpływem środków odurzających lub klient

wykazuje zachowania agresywne, zadatek przepada.

2. WYKONANIE PROJEKTU
•

Każdy projekt oraz tatuaż jest wyceniany indywidualnie, w zależności od stopnia

skomplikowania, rozmiaru, koloru i miejsca w jakim się znajduje.
•

Projekty oraz tatuaże są objęte prawami autorskimi, a ich kopiowanie jest zabronione.

•

Projekt jest własną interpretacją tatuażysty na podstawie opisu lub referencji klienta. Projekt

jest pokazywany w dniu sesji i podlega jednorazowej korekcie.
•

Jeżeli w dniu sesji klient domaga się innego wzoru niż wcześniej umówiony, tatuator ma prawo

odmówić.
•

Tatuator ma prawo do modyfikacji projektu w trakcie sesji, jeżeli jego zdaniem jest to

konieczne. Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i efekt końcowy może się różnić od
przedstawionego projektu.

3. ZASADY PANUJĄCE W STUDIU
•

W studiu obowiązuje całkowity zakaz stosowania używek takich jak: wyroby tytoniowe, e-

papierosy, alkohol lub narkotyki.
•

Za zgodą artysty istnieje możliwość przyprowadzenia

z osoby towarzyszącej, która

przebywać może w poczekalni. Tatuator ma prawo wyprosić osobę towarzyszącą, jeżeli ta będzie
przeszkadzać lub utrudniać pracę.
•

Zabrania się spożywania posiłku w trakcie wykonywanego zabiegu (nie dotyczy napojów),

posiłki można spożywać jedynie w poczekalni.
•

Tatuator ma prawo poprosić o odsłonięcie większej części ciała w momencie gdy dany wzór i

jego umiejscowienie tego wymaga. Klient w takim przypadku ma prawo o zmianę miejsca
wykonywania zabiegu na oddzielny pokój, jeżeli jest taka możliwość ewentualnie zasłonięcie
miejsca pracy parawanem.
• Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania zwierząt.

4. WYKONANIE TATUAŻU
•

Tatuaż wykonywany jest jedynie osobom pełnoletnim lub osobom, które ukończyły 17 rok

życia w obecności i za pisemna zgodą opiekuna prawnego.
•

Tatuaż jest wykonywany na odpowiedzialność klienta. Artysta nie ponosi odpowiedzialności

za powikłania w skutek reakcji alergicznej, braku odpowiedniej pielęgnacji, niestosowania się do
zaleceń przez studio lub skłamania w ankiecie zdrowia.
• Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i może nieznacznie odbiegać od danego projektu.
• Tatuaż jest robiony na zamówienie i opłata nie podlega zwrotowi.
•

Klient podpisując regulamin wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia tatuażu lub filmu

ukazującego tatuaż oraz na publikację na portalach społecznościowych. W przypadku tatuażu
znajdującego się w okolicach miejsc intymnych, tatuator zobowiązuję się do ocenzurowania
danych miejsc przed publikacją zdjęć lub filmów w internecie.
• Klient zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń dotyczących zasad higieny oraz zasad
dbania o tatuaż.
•
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•

Studio nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się tuszu przez szeroko pojęty sposób

gojenia oraz proces przecierania się.
•

Tatuator może przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta bądź

złego stanu skóry.
•

Przysługuje darmowa poprawa w przypadku widocznego ubytku tuszu po pełnym wygojeniu

nie później niż 30 dni od dnia wykonania tatuażu. W przypadku zauważenia ubytków prosimy o
jak najszybszy kontakt z tatuatorem lub studiem. Ubytki spowodowane nieodpowiednim
stosowaniem się do zaleceń podlegają dodatkowej opłacie.

OBOSTRZENIA NA CZAS PANDEMII *COVID*
• Ze względu na nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia poczekalnia w salonie nie funkcjonuje.
• Obowiązuje zakaz przychodzenia z osobą towarzyszącą.
•

Klient oraz tatuator zobowiązani są do przebywania w maseczkach lub przyłbicach oraz do

dezynfekcji rąk przed wejściem do salonu.
• Klient zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania o swoim stanie zdrowia.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów mogących wskazywać na zakażenie Covid- 19,
klient zobowiązany jest do przełożenia wizyty na dogodny dla siebie termin. Jeżeli tatuator w
trakcie wykonywanej sesji zauważy niepokojące go objawy ma prawo przerwać sesję.
•

Umówienie terminu możliwe jest tylko zdalnie, drogą mailową, telefonicznie lub za

pośrednictwem mediów społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, strona internetowa
studia.
•

Brak możliwości spontanicznych, szybkich tatuaży. Na każdą wizytę należy umówić się

wcześniej.
• Wszystkie konsultacje odbywają się online.

