Regulamin Studia Tatuażu Sabbath Art. Tatiana Wielgosz
Studio Tatuażu Sabbath Art. Tatiana Wielgosz
ul. Mostowa 5
82-300 Elbląg

1)KONSULTACJE
1.1. Konsultacje są bezpłatne.
1.2. Na każdą konsultację należy umówić się telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach pracy
studia ( o ile tatuator jest dostępny w studiu i nie wykonuje w tym czasie usługi, wówczas
oddzwaniamy do klienta najszybciej jak to możliwe).
2)ZALICZKA/ZADATEK
2.1. Przed wykonaniem usługi przy umówieniu terminu pobieramy zadatek/zaliczkę od klienta w
wysokości 50/100 zł.
2.2. Zaliczka odejmowana jest od całej sumy należnej za usługę w dniu jej wykonania.
2.3. Zaliczka jest gwarancją terminu wykonania usługi ( wyjątek stanowią sytuacje losowe, zdrowotne
niezależne od tatuatora).
2.4. Zaliczka przepada (nie jest zwracana klientowi i tym samym pokrywa straty wynikające ze
zmiany harmonogramu pracy studia), gdy:
- klient w umówionym terminie przyjdzie pod wpływem alkoholu itp.,
- klient nie zjawił się na zabieg (wykonanie tatuażu/laser) i nie poinformował o tym fakcie
pracowników studia minimum 48 godzin przed planowanym zabiegiem),
- klient informuje pracowników studia o nie możności przybycia na tatuaż później niż 48 godz. przed
planowanym zabiegiem.
2.5. Zaliczka przechodzi na inny termin, kiedy klient przełoży wizytę w studiu/telefonicznie/mailowo
minimum 48 godz. przed planowanym zabiegiem.
(Uwzględniamy wyjątkowe sytuacje losowe, zdrowotne niezależne od klienta).
3)WYKONANIE TATUAŻU/PROJEKT/KARTY PODARUNKOWE
3.1. Studio oferuje wykonanie tatuażu bez lub z projektem.
3.2. Projekt tatuażu w cenie.
3.3. Klient decydując się na tatuaż jednocześnie akceptuje regulamin studia i w dniu wykonania usługi
podpisuje świadomą zgodę na tatuaż, (osoby pomiędzy 17 a 18 r.ż. za dodatkową zgodą
rodzica/opiekuna prawnego).
3.4. Klient przychodząc na wyznaczony termin ma obowiązek stawić się punktualnie (tolerujemy
spóźnienia do 15 minut bez wcześniejszej informacji). W przypadku spóźnienia się ponad kwadrans

prosimy o informację telefoniczną, jeśli nie uzyskamy takiej informacji mamy prawo odmówić
wykonania usługi w podanym terminie, z uwagi na pozostałych klientów w ten dzień.
3.5. Klient w dniu wykonania usługi nie może dokonywać zmian projektu. (istnieje wyłącznie
możliwość dokonania zmian doboru kolorów) - dezorganizuje to dalszą pracę tatuatora, a przecież
chcemy obsłużyć was wszystkich.
3.6. Klient na zabieg powinien zaopatrzony być w wodę, kanapkę/coś słodkiego itp.
3.7.Klient nie może spożywać alkoholu 48 godzin przed planowanym terminem wykonania usługi.
3.8. Klient zobowiązany jest stawić się do kontroli po miesiącu od wykonania tatuażu (wyjątek
stanowią osoby mieszkające poza granicami państwa).
3.9. Wszelkie prace są wykonywane sprzętem sterylnym lub jednorazowym, jesteśmy pod stałym
nadzorem Sanepidu.
4.0. Studio oferuje karty podarunkowe (karty podarunkowe ważne przez trzy miesiące od daty
zakupu).Nie dokonujemy zwrotu gotówki za zakupione w naszym salonie karty podarunkowe.

4)LASEROWE USUWANIE TATUAŻU
4.1. Studio oferuje laserowe usuwanie tatuażu.
4.2. Sesje ustalane są indywidualnie/telefonicznie/mailowo.
4.3. Odstępy pomiędzy sesjami to minimum 8 tygodni.
4.4. Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od wielkości tatuażu i ilości planowanych sesji.
5)GODZINY PRACY
5.1. Godziny pracy ustalamy indywidualnie (zwykle od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00) .
6)INNE
6.1. Zabrania spożywania się alkoholu i innych środków odurzających w studiu i w jego obrębie.
6.2. Nie wykonujemy usług osobom , które nie ukończyły 17 roku życia, nietrzeźwym/lub pod
wpływem innych środków odurzających.
6.3. Wszystkie prace tatuatora dostępne są na stronie internetowej http://www.sabbathart-elblag.pl/
oraz na https://www.facebook.com/SabbathTattooArt
6.4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tatuażu, laserowego usuwania tatuażu itp. można
uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 661 053 117 / 606 204 676 lub na stronie
https://www.facebook.com/SabbathTattooArt
6.5. Wszystkie dokumenty zawarte w regulaminie dostępne są w Studiu Tatuażu.

