
Regulamin studia W19
(wersja dla klientów dokonujących rezerwacji poprzez studio W19)

Postanowienia ogólne
Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem)określa zasady świadczenia usług praw i obowiązków stron oraz

płatności za usługi świadczone przez Orakon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kornela Makuszyńskiego 4; 31-752
Kraków. Wpisaną do rejestru przedsiębiorców SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI

WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KR.XI S-REJ.KRS/5545/21/154
KRS: 0000760574; NIP: 6783177047; REGON: 381938768

Świadczącą usługi pod nazwą Studio W19 przy ul. Św. Wawrzyńca 19/91. 31-060 Kraków.
Regulamin obowiązuje od 15 sierpnia 2022 r

Definicje:
Studio W19 - Studio tatuażu połączone ze sklepem Orakon świadczące usługi wykonywania tatuażu oraz
wynajmie przestrzeni dla artystów tatuażu. Studio mieści się przy ul. Św. Wawrzyńca 19/91 31-060 Kraków.

www.w19.pl, tel. 606 808 700, 606 808 900.
ORAKON - Właściciel studia W19. Pełna nazwa Orakon. Sp. z o.o. siedziba ul. Kornela Makuszyńskiego 4. 31-752

Kraków. NIP 678-317-70-47. www.w19.pl. tel. 882 200 900.
REGULAMIN – Określa zasady na jakich studio wykonuje usługi dla klientów studia.

TATUAŻ – modyfikacja ciała przeprowadzona podczas Zabiegu, prowadząca do przeniesienia Projektu Tatuażu na
skórę Klienta w sposób trwały;

ZABIEG – proces naruszający ciągłość naskórka Klienta, mający na celu doprowadzenie do powstania na skórze
klienta Tatuażu poprzez wprowadzenie pigmentu w warstwę skóry właściwej.

KLIENT – Osoba poddająca się zabiegowi wykonania tatuażu.
STUDIO – Miejsce wykonywania usług związanych z tatuażem.

ARTYSTA – osoba wykonująca zabieg tatuażu. Artysta może być pracownikiem Studia lub też osobą
samozatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą, działalność nierejestrowaną lub będącą pracownikiem

innego pracodawcy wynajmującego stanowisko na podstawie porozumienia między tym pracodawcą a Studiem.
PROJEKT – wzór graficzny mający zobrazować wygląd Tatuażu zapisany na papierze, w postaci elektronicznej lub

w sposób tymczasowy bezpośrednio na skórze klienta.
SESJA – określenie czasu poświęconego na wykonanie tatuażu. Określenie to uwzględnia czas na: przygotowanie

projektu, przygotowanie stanowiska, zabieg oraz przerwy na odpoczynek.
ZADATEK – wpłata na rzecz studia części wynagrodzenia mająca na celu rezerwacje terminu wykonania zabiegu.

Zadatek jest bezzwrotny.
POKÓJ ZABIEGOWY – pomieszczenie w którym wykonywane są zabiegi

STANOWISKO – stół lub wózek wykorzystywany do odkładania narzędzi oraz materiałów używanych podczas
zabiegu oraz meble bezpośrednio używane podczas zabiegu, np. fotel, podłokietnik, lampa.

ZABIEG - proces mający na celu wykonania usługi tatuażu, kolczyka lub innych czynności związanych z
przerywaniem tkanki skóry.

ZASADY OGÓLNE
Poniższy regulamin dotyczy wyłącznie klientów wykonujących usługę za pośrednictwem studia W19.

Studio funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 w sobotę w godzinach od 10:00 do
14:00

Studio W19 świadczy usługi wynajmu miejsc dla artystów stanowią oni osobny podmiot świadczący usługi.
W studiu W19 świadczą swoje usługi również inne podmioty za które Studio W19 nie bierze odpowiedzialności.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
Zabiegowi tatuażu w studiu mogą być poddawane jedynie osoby pełnoletnie, lub niepełnoletnie (min. 16 lat) za

zgodą podpisaną w studiu przez rodzica.
Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków

psychoaktywnych i odurzających.
Studio ma prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawa do wykonywanych w studiu zdjęć, projektów i tatuaży.
Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o

przemyślane decyzje i rozwagę.
Klient decydujący się na wykonanie zabiegu akceptuję powyższy regulamin.
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REZERWACJA TERMINU I ZADATEK

Wstępnej rezerwacji sesji można dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www, poprzez
oficjalną stronę studia na Facebooku, Instagramie, telefonicznie, mailowo lub osobiście w studiu.

Rezerwacja zostaje potwierdzona poprzez wpłatę zadatku w wysokości ustalonej ze studiem.
Zadatek można wpłacić na konto* lub osobiście w studiu.

Zadatek jest odliczany od końcowej ceny tatuażu.
Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

Na wpłatę zadatku studio oczekuje 3 dni robocze od daty zapisania się na sesję. Po upływie tego czasu wstępna
rezerwacja jest anulowana.

Wstępne rezerwacje niepotwierdzone na czas wpłatą zadatku nie są wiążące.
Zadatek przepada, jeśli klient nie stawi się na wyznaczony termin sesji i nie skontaktuje się ze studiem w celu

zmiany terminu nie później niż 3 dni robocze przed ustalonym terminem sesji.

ZMIANA TERMINU

Klient ma prawo zmienić termin zaplanowanej sesji, nie później niż na 3 dni robocze przed zapisanym terminem.
Niestawienie się na wyznaczonej sesji i niepoinformowanie o tym studia na 3 dni robocze przed, jest

równoznaczne ze stratą wpłaconego zadatku. Umówienie kolejnego terminu wymaga wpłaty nowego zadatku.
W przypadku zaistnienia konieczności rezygnacji z terminu umówionej wizyty i wykonania tatuażu w ogóle,
klient ma prawo ubiegać się o zwrotu zadatku, jeśli poinformował studio o zmianie sytuacji najpóźniej 7 dni

roboczych przed zarezerwowanym terminem.
Studio ma prawo do zmiany terminu nie później niż 3 dni przed terminem planowanego zabiegu.

CENA TATUAŻU

Studio nie posiada cennika usług.
Ceny tatuażu są umowne, a każdy wzór jest indywidualnie wyceniany.

Wyceny dokonujemy na podstawie wielkości, wzoru, kolorystyki, stylu i szczegółowości danego tatuażu. Przy
dużych tatuażach cena jest dzielona na całodniowe sesje, a ich ostateczny koszt zależy od ilości sesji koniecznych

do wykonania wzoru.
Wyceny dokonujemy w oparciu o informacje uzyskane od klienta i każdorazowo podajemy je w widełkach od –

do. Podczas wizyty w studiu wielkość tatuażu może ulec zmianie zarówno na większy, jak i na mniejszy, gdyż nie
rozliczamy ich na centymetry a dopasowujemy najlepszą wielkość do danego miejsca.

PROJEKT TATUAŻU

Projekty na sesję jest przygotowywany najwcześniej na tydzień przed umówionym terminem.
Studio nie wysyła wcześniej przygotowanych projektów.

Projekt powstaje w oparciu o informacje uzyskane od klienta i jest mu prezentowany podczas sesji, chyba, że
ustalenia indywidualne z artystą są inne. Klient ma prawo do wprowadzania poprawek do projektu po jego

zaprezentowaniu.

WIZYTA W STUDIU

W salonie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych środków
odurzających.

W pokoju zabiegowym obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania wszelkich przedmiotów służących do
wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić trwałą utratą

zdrowia.
Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych

obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym i poleceń tatuatorów i pracowników salonu.
Przed zabiegiem klient jest zobowiązany do podpisania zgody na wykonanie tatuażu oraz do poinformowania

tatuatora o swoim stanie zdrowia, zapoznania się z ostrzeżeniem dotyczącym powikłań pozabiegowych,
będących skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji lub nieświadomości posiadanych chorób lub alergii i

podpisania oświadczenia o akceptacji tego ryzyka. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
informacji o stanie zdrowia, studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje.

Prosimy o nieprzyprowadzanie na sesje małych dzieci i zwierząt.

PO ZABIEGU

Po wykonanym zabiegu, każdy klient otrzymuje szczegółową informację o pielęgnacji tatuażu i procesie gojenia
się skóry, w formie ustnej i pisemnej.

Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez klienta zasad pielęgnacji po wykonanym
zabiegu.
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W przypadku wątpliwości, co do sposobu gojenia się tatuażu lub zabiegów pielęgnacyjnych klient ma obowiązek
kontaktu ze studiem.

Po wygojeniu tatuażu, ewentualne poprawki wynikające z konieczności jego dopracowania wykonywane są
bezpłatnie w okresie nieprzekraczającym 1 roku od sesji, na której był wykonywany. Po upływie tego czasu

poprawka jest odpłatna.
Studio posiada w swojej ofercie profesjonalne kosmetyki przeznaczone do gojenia tatuażu,

Voucher

Studio posiada w swojej ofercie vouchery upominkowe na wykonanie zabiegu tatuażu, kolczyków.
Voucher zakupiony w Studiu W19 można zrealizować w dowolnym czasie, nie ma ograniczenia. Bon upominkowy

zakupiony w studio jest jest bezterminowy.
Rezerwowanie terminu sesji w przypadku bonu, podlega tym samym zasadom, co zwykłe rezerwowanie terminu,

z wyjątkiem konieczności wpłaty zadatku.
Voucher można zrealizować u wybranych tatuatorów, lista dostępnych artystów jest dostępna na stronie

www.W19.pl
Voucher można zakupić na sklepie www.w19.pl oraz w studiu W19

*Dane do wpłat

ASPEKTY PRAWNE
Właścicielem studia oraz administratorem danych osobowych jest Orakon sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kornela

Makuszyńskiego 4; 31-752 Kraków.

Orakon Sp. z o.o. Monitoruje oraz przechowuje nagrania ze studia o czym Najemca wie oraz wyraża zgodę
akceptując ów regulamin.

Dane firmowe:
ORAKON Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Kornela Makuszyńskiego 4
31-752 Kraków.

NIP: 678-317-70-47; REGON: 381938768; KRS: 0000760574.
BNP Paribas Bank Polska S.A.

BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX
PL24 1750 0012 0000 0000 4093 8036

PayPal@orakon.pl
tel. +48 882 200 900

www.orakon.pl
office@orakon.pl

Adres do korespondencji:
Studio W19

ul. Św. Wawrzyńca 19/91
31-060 Kraków

tel. +48 606 808 700; +48 606 808 900.
studio@w19.pl

www.w19.pl
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