Regulamin
Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
Każda osoba zapisująca się na zabieg jest zobowiązana do zapoznania się z
regulaminem.
• Studio wykonuje zabiegi tylko osobom pełnoletnim.
• Prosimy nie przychodzić na zabieg w towarzystwie małoletnich dzieci.
• Na zabieg należy przyjść z dowodem osobistym.
• Przed zabiegiem osoba tatuowana jest zobowiązana podpisać oświadczenie.
• Na zabieg należy ogolić tatuowane strefy jeśli to konieczne. Ubranie nie powinno być
zbyt ciasne w miejscach tatuowanych. W studiu może dojść do ubrudzenia
barwnikiem, więc należy dobrać na ten dzień odpowiednią, wygodną odzież.

W studiu
• Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi.
• Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków,
środków psychoaktywnych i odurzających.
• W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do
wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi
trwałą utrata zdrowia.
• Studio umożliwia niezobowiązujące klienta konsultacje celem omówienia
ewentualnego projektu, odpowiedzi na pytania dotyczące wykonania
tatuażu.
• Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie
powierzchni tatuażu, lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości

całodziennych sesji poświęconych na jego wykonanie.
Projekty wykonywane są najczęściej przy kliencie na podstawie zebranych informacji od klienta oraz
inspiracji fotograficznych.
W niektórych rzypadkach tatuator moze wykonać go wcześniej ( niekiedy odpłatnie )
Kompozycje projektowe, przykładowe czcionki czy inne materiały tatuator wysyła na adres email lub
inny wskazany rodzaj komunikatora, nie wcześniej niż tydzień przed zabiegiem
• Cena tatuażu umawianego co najmniej 6 miesięcy wcześniej, może ulec zmianie.
• Studio udziela wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego
tatuażu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.
• Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście, mailowo
lub telefonicznie. Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w ciągu 7 dni
od dnia zapisu, jeśli zadatek nie zostanie wpłacony na czas rezerwacja przepada.
Samo zapytanie o tatuaż i termin nie jest równoznaczny z rezerwacją terminu.
koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata
zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.
Klient ma obowiązek poinformować o zmianie danych kontaktowych w okresie oczekiwania na zabieg.
• Dopuszczalna forma płatności w studiu to gotówka.
• Wysokość zadatku to 50 zł w przypadku małych tatuaży, 100 zł za rezerwację
całodziennej sesji. Tatuator może podwyższyć kwotę zadatku jeśli uzna to za konieczne.
Zadatek jest wpłatą bezzwrotną, po upływie 30 dni od momentu rezerwacji terminu, bez względu na
przyczynę rezygnacji.
• Klient nie odpowiadający na kilkukrotne prośby o potwierdzenie projektu lub terminu,
zostaje automatycznie wykreślony z listy bez możliwości zwrotu zaliczki. . W przypadku późniejszego
kontaktu proces rezerwacji zaczyna się od nowa.
• Osoba posiadająca rezerwację całej sesji, rezygnująca w trakcie zabiegu z różnych
przyczyn jest zobowiązana do pokrycia ceny całej sesji.
- Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia przed

wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty.
Wykonując tatuaż w studiu Nano wyrażasz zgodę na jego publikację w internecie oraz w galerii studia.
• Studio rości sobie prawo do zmiany terminu zabiegu po uprzednim poinformowaniu
klienta bez podawania przyczyn.
• Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania
przyczyny na etapie omawiania wzoru, lub jeśli klient radykalnie zmieni koncepcję bez uprzedzenia co
wiąże się ze stratą zadatku.
• W studiu Nano nie wykonuje się kopii tatuaży wykonanych przez innych tatuatorów,
grafik/projektów z internetu. Mogą one posłużyć jedynie za źródło inspiracji przy tworzeniu
autorskiego projektu.
• Nie wykonujemy tatuaży w pewnych konwencjach o czym informujemy na bieżąco na
stronie studia oraz na fanpage Facebook. .
• Przy większej ilości sesji poświęconych na dany tatuaż, zaliczka jest zwracana na
ostatniej wizycie. Każdy kolejny zapis oznacza kontynuację oraz przejście zadatku na
kolejny termin.
• Studio zapewnia pełną informację o technice wykonywania zabiegu i zasadzie jego
działania, oraz rości sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu z przyczyn
medycznych.
Po zabiegu
• Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas
procesu gojenia tatuażu. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po
jego wygojeniu się wykonywane są bezpłatnie, w ramach wykonania tego tatuażu.
Poprawki wynikające z zaniedbania w pielęgnacji są odpłatne.
• O konieczności poprawki klient ma obowiązek poinformować ok miesiąca po zagojeniu.
Później defekt może być uznany za wynik zaniedbania /eksploatacji , wtedy poprawka jest
płatna.

• Poprawka w ramach gwarancji jest jednorazowa.
• Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze
względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała. Dodatkowa sesja w przypadku nie
przyjęcia się barwnika jest odpłatna.

Regulamin obowiązuje od 1.2.2016 roku
Aktualnie obowiązująca wersja do wglądu na fanpage Nanotattoo Facebook w dziale NOTATKI!

