REGULAMIN STUDIA TATUAŻU NATANTATTOO
z siedzibą w Zielonej Górze
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Studia Tatuażu Natantattoo (dalej Regulamin) obowiązuje
wszystkie osoby, które decydują się na wykonanie tatuażu w Studiu Tatuażu
Natantattoo (dalej Studio), ul. Fabryczna 17E/4, 65-410 Zielona Góra.
2. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do
zabiegu Studio prosi o rozwagę.
3. W Studiu wykonywane są tatuaże wyłącznie osobom pełnoletnim. Osoba
niepełnoletnia (powyżej 16 r.ż.) może zostać poddana zabiegowi tatuażu wyłącznie w
obecności co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych. Rodzic/opiekun
prawny zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na wykonanie tatuażu.
Formularz wyrażenia zgody znajduje się w Studiu i musi zostać wypełniony oraz
podpisany w obecności pracownika Studia, po uprzednim sprawdzeniu przez niego
tożsamości rodzica/opiekuna prawnego. W dniu przybycia do Studia rodzic/opiekun
prawny zobowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości.
4. Studio nie wykonuje tatuażu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków i
innych środków odurzających.
5. Studio nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się tuszu na skórze i
ewentualnych zmian skórnych nawet po kilku latach.
6. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
7. W Studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do
wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie powyższego
zakazu stanowi zagrożenie dla zdrowia.
8. W Studiu obowiązuje zakaz przyprowadzania dzieci i zwierząt, oraz uprasza się o nie
przyprowadzanie więcej niż jednej osoby towarzyszącej podczas tatuażu.
9. Akceptując niniejszy Regulamin Klient potwierdza, iż zapoznał się z:
a) projektem umowy o wykonanie tatuażu, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu, postanowienia tej umowy w pełni akceptuje i
zobowiązuje się przed przystąpieniem do wykonania tatuażu na ciele do
potwierdzenia uzgodnionych ze Studiem warunków wykonania tatuażu poprzez
podpisanie umowy,
b) projektem oświadczenia/ świadomej zgody na wykonanie tatuażu, które
zobowiązany będzie wypełnić i podpisać bezpośrednio przed wykonaniem
tatuażu i który stanowi załącznik nr 2 d
 o niniejszego Regulaminu,
c) pracami Studia dostępnymi na stronie internetowej https://natantattoo.pl/galeria/ 
i
odpowiadają mu techniki oraz estetyka wykonania tatuażu stosowane przez
Studio,
d) informacją dla klienta, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
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sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, stanowiącą
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz dostępną w Studiu i na stronie
internetowej https://natantattoo.pl/regulamin-i-rodo/.
II. REZERWACJA TERMINU
1. Rezerwacji terminu wykonania tatuażu Klient dokonuje osobiście w Studiu,
telefonicznie: (+48)667124845 , e-mail: natan@natantattoo.pl
bądź za pomocą
komunikatora Studio na Facebook. Termin ten może zostać zmieniony za zgodą obu
stron oraz w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
2. Podczas rezerwacji terminu Klient informuje Studio o swoich sugestiach oraz
wymaganiach dotyczących tatuażu. Na podstawie tych informacji Studio ustala
wysokość wynagrodzenia za wykonanie tatuażu.
3. Wynagrodzenie Studia obejmuje wynagrodzenie za wykonanie projektu tatuażu oraz
wynagrodzenia za wykonanie tatuażu na ciele Klienta. Studio przekazuje Klientowi
informację o wysokości wynagrodzenia, w tym za wykonanie projektu tatuażu.
4. Klient w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości wynagrodzenia
Studia, zobowiązany jest do dokonania wpłaty wskazanej przez Studio kwoty
wynagrodzenia za wykonanie projektu tatuażu. Wpłaty należy dokonać w kasie
Studia lub przelewem nr rachunku bankowego mbank: 09 1140 2004 0000 3902 7725
1465 . Wpłata pełnej kwoty za wykonanie projektu stanowi potwierdzenie
zarezerwowanego terminu oraz zapoznanie się i akceptację przez Klienta
postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Brak uiszczenia przez Klienta w całości lub części wynagrodzenia za wykonanie
projektu w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości wynagrodzenia
jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z wykonania tatuażu i skutkuje anulowaniem
zarezerwowanego terminu.
6. Po otrzymaniu wynagrodzenia za wykonanie projektu tatuażu Studio przystępuje do
jego wykonania, na warunkach wskazanych w pkt III niniejszego Regulaminu.

III. PROJEKT TATUAŻU
1. Studio nie wykonuje kopii/ plagiatów tatuaży. Wykonany dla Klienta projekt tatuażu
będzie posiadał indywidualny charakter oraz w żadnym przypadku nie będzie kopią
ani plagiatem innego tatuażu. Tatuaż (w tym projekt) wykonany przez Studio jest
utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 luty 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 288) i jest chroniony prawem autorskim.
2. Po otrzymaniu od Klienta wszelkich wytycznych odnośnie tatuażu Studio przystępuje
do tworzenia projektu.
3. Studio przesyła stworzony projekt tatuażu Klientowi w formie elektronicznej do jego
akceptacji/ wskazania ewentualnych modyfikacji.
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4. Klient zobowiązany jest do akceptacji projektu bądź wskazania jego ewentualnych
modyfikacji maksymalnie do 2 dni od dnia jego otrzymania.
5. Po akceptacji przez Klienta projektu, bądź upływu ww.2-dniowego terminu, Studio nie
jest zobowiązane do wykonania dalszych modyfikacji projektu w ramach uiszczonego
przez Klienta dotychczas wynagrodzenia.
6. W przypadku rezygnacji z wykonania tatuażu na ciele uiszczone przez Klienta
wynagrodzenie za wykonanie projektu nie podlega zwrotowi.

IV.WYKONANIE TATUAŻU
1. Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu tatuażu Klient jest zobowiązany do:
a) podpisania umowy o wykonanie tatuażu, której projekt stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu,
b) wypełnienia oraz podpisania formularza „Oświadczenia/ świadomej zgody na
wykonanie tatuażu”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
W przypadku osoby niepełnoletniej (powyżej 16 r. ż.) umowę oraz zgodę podpisuje
również rodzic/ opiekun prawny Klienta.
2. Odmowa przez Klienta bądź jego rodzica/ opiekuna prawnego podpisania
wskazanych powyżej w pkt IV.1. dokumentów uniemożliwia przystąpienie przez
Studio do wykonywania zabiegu tatuażu.
3. Na dwa dni przed wykonaniem tatuażu należy odstawić alkohol, gdyż jego spożycie
może utrudnić gojenie się tatuażu.
4. Tatuaż wykonywany jest przez właściciela Studia bądź zatrudnione przez niego
osoby.
5. Studio może zmienić termin wykonania tatuażu jeśli uzna, że jego wykonanie w
danym terminie nie jest możliwe (np. z uwagi na zły stan skóry Klienta) - wówczas
Strony dokonują ustaleń nowego, dogodnego dla obu stron terminu wykonania
tatuażu.
6. Termin wykonania tatuażu może zostać przez Klienta zmieniony jeden raz
maksymalnie do 7 dni przed umówioną datą. W innych przypadkach za zmianę
terminu Studio pobiera dodatkową opłatę w wysokości 10 % ustalonego
wynagrodzenia
(nie
dotyczy
usprawiedliwionych
sytuacji
np. choroba,
usprawiedliwione sytuacje życiowe lub rodzinne).
7. Studio w przypadkach uniemożliwiających wykonanie tatuażu i spowodowanych
wyłącznie przez Klienta (np. nieusprawiedliwione niestawiennictwo Klienta w
umówionym terminie, przyjście Klienta na sesję pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub innych środków odurzających, zachowywanie się przez Klienta agresywnie) ma
prawo do odmowy wykonania Klientowi zabiegu tatuażu. Wówczas wynagrodzenie za
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wykonanie projektu tatuażu nie podlega zwrotowi, a Studio nie ma obowiązku
ustalenia nowego, innego terminu wykonania zabiegu tatuażu.
8. Studio zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu tatuażu w
przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia
niepokojących zmian skórnych - wówczas Strony dokonują ustaleń nowego,
dogodnego dla obu stron terminu wykonania tatuażu.

V. PIELĘGNACJA TATUAŻU
1. Bezpośrednio po zabiegu tatuowany obszar jest lekko zaczerwieniony. Jest to
normalny stan, który jest spowodowany podrażnieniem. Podrażnienie w krótkim
okresie czasu powinno ustąpić.
2. Opatrunek z folii należy zmienić po około trzech godzinach po zabiegu. Tatuaż należy
ostrożnie przemyć zimną wodą z mydłem, a następnie delikatnie osuszyć i
posmarować maścią/ kremem do pielęgnacji tatuażu.
3. Folię należy nosić w dniu zabiegu, na noc i w ciągu kolejnej nocy. Można ją
zastosować również jeśli istnieje prawdopodobieństwo narażenia tatuażu na działanie
zanieczyszczeń lub otarć w czasie późniejszym. Nie powinno się nosić foli bez
zmiany na nową dłużej niż 3 godziny.
4. Tatuaż przemywamy wodą z mydłem i smarujemy maścią trzy do sześciu razy
dziennie (najlepiej co 3 h). Czynność tą należy powtarzać do momentu całkowitego
zagojenia się tatuażu.
5. Nie należy dopuścić do nadmiernego wysychania gojącego się tatuażu. Nie wolno
zdrapywać pojawiających się strupków. Nie wolno drapać tatuażu i pozwalać, aby
dotykały go inne osoby.
6. W ciągu 2 tygodni od wykonania tatuażu nie należy chodzić na basen, siłownię,
saunę, fitness oraz unikać długotrwałych kąpieli. Nie należy również opalać tatuażu
przez okres 1 miesiąca od momentu całkowitego wygojenia. Po wykonaniu tatuażu
nie powinno się wykonywać w tym miejscu depilacji laserowej lub innych
ingerencyjnych zabiegów.
7. Przez okres minimum 7 dni od dnia wykonania tatuażu nie wolno spożywać alkoholu i
innych środków wpływających na wzrost ciśnienia krwi i jej rozrzedzania.
8. Wstępne wygojenie następuje po upływie ok 7-14 dni. Całkowite zagojenie następuje
po ok 1,5-2 miesiącach.
9. Tatuaż bezpośrednio po naniesieniu go na skórę ma bardzo intensywne kolory,
jednak w miarę przenikania w głąb skóry zaczynają one blednąć.
VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Strony nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań
spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub, których nie można
uniknąć, w tym przez działania sił natury, piorunów, trzęsienia ziemi, pożary,
wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, strajki, strajki
okupacyjne i inne zakłócenia gospodarcze, niepokoje społeczne, wojny
wypowiedziane lub niewypowiedziane, blokady, powstania, sabotaże, wybuchy,
polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek rządu lub organu administracyjnego,
sprawującego władzę administracyjną wobec Stron.
2. Ewentualne spory Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku
braku porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla
miejsca wykonania tatuażu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2020 r.
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