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• Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem studia. 

• Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. 

WYCENA jest szacowana. 

 

• Wycena jest oszacowana przed wykonaniem tatuażu przez tatuatora lub menagera. 

• Klient ma obowiązek rozliczenia się po sesji. Płatność należy uregulować osobiście w studiu w dniu sesji w 

formie gotówkowej. 

ZADATKI są obowiązkowe i bezzwrotne. 

 

• Należy je wpłacić w ciągu tygodnia od rezerwacji terminu na recepcji lub przelewem. Zadatek wynosi 100 

zł lub 200 zł w przypadku sesji całodniowej. 

• Wszystkie dane do przelewu można znaleźć na naszej stronie internetowej.  

• Termin można przełożyć dwa razy lub jednorazowo zawiesić na okres pół roku bez utraty zadatku 

informując nas o tym dwa dni wcześniej dzwoniąc na recepcję pod nr 513 340 013 (nie uznajemy 

wiadomości tekstowych). W przypadku niepojawienia się lub spóźnienia i niepowiadomienia nas na czas 

zadatek przepada. Dotyczy to również bonów podarunkowych. 

• Zadatek pokrywa część kosztów wykonania tatuażu. Potwierdzeniem wpłaty jest podpisana wizytówka 

otrzymana w studiu lub potwierdzenie wykonania przelewu. 

• Wpłata zadatku jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji terminu sesji. 

https://rb.gy/kjrkxd?fbclid=IwAR3IsfCSNYqDHK9HAPVMj0NXhpLU_oIhBB1cwoKf_4WhGHwz42eHwMQ6fSA


   
 

   
 

WOLNE TERMINY oraz wybór tatuatora zależne są od wzoru. 

 

• Na małe proste wzory zwykle znajdujemy czas w przeciągu 1-2 tygodni. Okres oczekiwania na wykonanie 

większego, bardziej szczegółowego wzoru wynosi 1-5 miesięcy. 

• Każdy tatuator w naszym studiu wykonuje prace w innym stylu i dobór wykonawcy tatuażu podlega 

wcześniejszej konsultacji. 

REZERWACJI dokonujemy osobiście na recepcji lub online. 

 

• Konsultacja osobista w studiu z naszym menagerem jest zawsze najlepszym rozwiązaniem, aczkolwiek - 

jeżeli nie ma takiej możliwości - Zapraszamy do kontaktu mailowego studio@13tattoo.pl lub przez 

naszego Facebooka /Instagrama @13tattoopl.  

• Na naszych social mediach znajdziecie również wolne projekty do wzięcia w promocyjnych cenach.  

• Polecamy przygotować wcześniej zdjęcia referencyjne i zapoznać się z naszym portfolio oraz zapytać się 

o przeciwwskazania wykonania tatuażu. 

• Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych.  

• Klient ma możliwość dwukrotnej zmiany terminu tatuowania lub jednorazowego zawieszenia terminu na 

okres pół roku bez utraty zadatku. Należy zgłosić to dzwoniąc na recepcję pod nr 513 340 013 najpóźniej 

dwa dni przed wyznaczonym terminem. 

PROJEKTY wykonywane są na bieżąco / w dniu sesji. 

 

• Powstają one na podstawie materiałów przesłanych przez klienta do tatuatora w ciągu tygodnia przed 

umówioną sesją i są do wglądu dopiero w dniu sesji. Zależnie od wybranego wzoru konieczne może być 

skomponowanie projektu w dniu sesji na żywo z klientem. 

• Wszelkie korekty nanoszone są wspólnie z tatuatorem na miejscu podczas sesji. 

• Nie ma możliwości zlecenia wykonania projektu wcześniej za dopłatą. Nie wykonujemy również kopii 

cudzych prac. 

mailto:studio@13tattoo.pl
https://www.facebook.com/13tattoopl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F13tattoopl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0BRLLdUEfcxAuCPWh1a82yut1CF-cHPduSOeKEQLKxfEXNnrCM_UwE0Fg&h=AT0Gmxx4CpB48IUR_oiL1X-E6DKYYOQXsRu7xfXAbuiIuX78c6YLONGTKhr6q06Hm65uoxUKoQMPcZxokTkhtSNns6OnDar6VtO5o8Rjp1VQrn-M2clNrxsrNuQXa0OLaa3q4Q


   
 

   
 

PRZYGOTOWANIE do sesji wygląda następująco: 

 

• Polecamy wcześniej wypocząć i zjeść pożywny posiłek. Prosimy stawić się w świeżej, luźnej odzieży oraz 

zaopatrzyć się w coś słodkiego na wypadek spadku cukru w organizmie. Niewskazane jest spożywanie 

alkoholu bądź innych używek dzień wcześniej lub w dniu sesji, a osoby pod wpływem zostaną 

wyproszone ze studia. 

• Zezwolona jest obecność jednej osoby towarzyszącej, która może przebywać na recepcji podczas 

zabiegu. Obecność dzieci oraz zwierząt na terenie studia nie jest dozwolona.  

• Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi. 

• W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu 

oraz materiałów pomocniczych. 

• Klient, który zarezerwował sesję całodzienną, a w trakcie której to sesji rezygnuje, ma obowiązek 

uregulowania opłaty za całą sesję. 

• Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy lub przerwania tatuażu w przypadku:  

                -niezachowania przez klienta higieny osobistej  

                -częstego ruszania się, co uniemożliwia pracę 

                -pojawienia się na sesji pod wpływem alkoholu lub innych używek 

                -zbyt intensywnej opalenizny, najlepiej, aby skóra była blada. 

 

PIELĘGNACJA tatuażu jest odpowiedzialnością klienta. 

 

• Po sesji tatuator wytłumaczy, jak dbać o świeży tatuaż. Podstawą jest chronienie naruszonej skóry przed 

urazem, bakteriami oraz wysuszeniem do momentu zagojenia.  

• Na recepcji można zakupić środki przeznaczone do pielęgnacji tatuażu w trakcie i po zagojeniu. Nasz 

menadżer również dysponuje odpowiednią wiedzą na ten temat i zawsze służy pomocą. 

• Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia 

tatuażu. 

PIERWSZA POPRAWKA jest wliczona w cenę wykonania tatuażu. 

 

• W ciągu pół roku od wykonania tatuażu klient może zgłosić się na darmową poprawkę.  

• Nie dotyczy to tatuaży wykonanych m.in. na palcach, dłoniach, stopach, kolanach, łokciach, szyi i twarzy.  



   
 

   
 

• Warunkiem wykonania poprawki nieodpłatnie jest przestrzeganie instrukcji pielęgnacji tatuażu podanej 

przez tatuatora w dniu sesji. 

• Poprawki wykonywane są wyłącznie przez osobę, która robiła tatuaż. 

BONY PODARUNKOWE można zakupić osobiście w studiu. 

 
• Minimalna wartość bonu to 100zł. Bon obowiązuje do wszystkich tatuatorów i jest ważny przez pół roku 

od daty zakupu - w tym czasie należy dokonać rezerwacji, data sesji może wykraczać poza ważność bonu.  

• W przypadku rezygnacji z tatuażu zwracamy kwotę pomniejszoną o 200zł. Jeżeli koszt tatuażu okaże się 

większy niż wartość bonu, możliwa jest dopłata ze strony klienta.  

• Zapisując się na sesję należy okazać fizycznie bon - utracenie bonu jest równoznaczne z utratą 

wpłaconych pieniędzy. 

 

 

 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE mogą zapisać się na zabieg za zgodą 

rodzica. 

 

• Jeżeli osoba ukończyła 16 lat, podejmiemy się wykonania tatuażu po uzyskaniu zgody opiekuna 

prawnego. Rodzic musi odwiedzić studio osobiście przed lub w dniu zabiegu i wypełnić przygotowany 

przez nas formularz.  

• Nie akceptujemy zgody rodzica bez osobistej weryfikacji. 
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