
REGULAMIN STUDIA Dizzy Tattoo:

1. Tatuaże wykonujemy wyłącznie osobom pełnoletnim.
2. Nie wykonujemy tatuaży osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków
odurzających.
3. Tatuaż jest wyceniany na podstawie projektu oraz jego powierzchni.
4. Studio zapewnia sterylność oraz produkty najwyższej jakości.
5. Umówić na sesje można się osobiście, telefonicznie lub internetowo.
6. Rezerwacja terminu odbywa się po wpłacie zaliczki (50zł-mikro tatuaże/100zł-małe
tatuaże/200zł-duże tatuaże). Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacja regulaminu studia.
Wpłata musi odbyć się w ciągu 2 dni roboczych, w przeciwnym razie termin przepada i zostaje
zaproponowany innej osobie. Nie jest on wymagany od osób, które dostały szybszy termin niż 3 dni.
7. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed przed
pierwszym terminem sesji oraz nie stawieniu się w umówionym dniu. Jeśli rezygnacja wystąpi
wcześniej niż tydzień to zadatek zwracany jest osobiście.
8. Klient ma prawo do zmiany terminu tylko raz, najpóźniej 2 dni przed sesja.
9. Studio wysyła kilka dni przed sesją wiadomość w celu przypomnienia oraz potwierdzenia terminu
sesji. Informuje również o otrzymaniu zadatku lub przypomina o jego wpłacie.
10. Pracownicy studia udzielają wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji tatuażu.
11. Poprawki tatuażu wynikające z konieczności dopracowania wzoru są wykonywane bezpłatnie do 1
miesiąca od zabiegu. Poprawki wynikające z niewłaściwego dbania o tatuaż lub nie przyjście w
wyznaczonym terminie są płatne.
12. Projekty tatuaży są wysyłane za kilka  dni przed sesja. Można go wykonać tylko w studiu Dizzy
Tattoo, projekty są autorskimi projektami naszych artystów. Zaliczka nie będzie  zwrocona jeśli
robiliśmy  dla Panstwa projekt a Panstwo z czasem  zrezygnowali w ogóle  z tatuażu/projektu.
13. Tatuażyści mają prawo odmówić wykonania wzoru bez podania przyczyny.
14. Dane osobowe klientów nie są przekazywane osobom trzecim. Są one wyłącznie przetwarzane
przez studio.
15. Klient ma obowiązek rozliczyć się gotówka za zabieg po jego ukończeniu w dniu sesji. Nie
akceptujemy kart płatniczych.
16. Przerwanie sesji ze względu na brak czasu/nie wytrzymanie bólu wiąże się w zapłatą ustalonej
wcześniej ceny. Kolejna spotkanie jest dodatkowo płatne. Sesje całodzienne dogadywane
indywidualnie.
17. W studiu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu/środków odurzających oraz palenie
tytoniu.
18. W pomieszczeniu zabiegowym przebywa wyłącznie klient z tatuatorem. Wyjątkiem są osoby z
rodziny/znajomi za wcześniejszą zgodą pracowników studia.
19. Zaliczka nie jest zwrotna jeśli studio wykonało dla klienta  projekt.
20. Voucher zakupiony w naszym studio  jest ważny  od daty zakupu 12 miesięc.


