
Regulamin studia W19
(wersja dla klientów dokonujących zakupu Vouchera na tatuaż w 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:
Voucher - Dokument mający charakter podarunkowy uprawniający do skorzystania z usług określonych

regulaminem.

Bon podarunkowy - Dokument mający charakter podarunkowy uprawniający do zakupu towarów w sposób
określony regulaminem.

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.

Voucher
Studio posiada w swojej ofercie vouchery upominkowe na wykonanie zabiegu tatuażu, kolczyków.

Voucher upominkowy zakupiony w studio jest bezterminowy.
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Rezerwowanie terminu sesji w przypadku vouchera, 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

Oryginalny Voucher posiada unikalny kod, znak wodny oraz wartość.

Voucher można zrealizować wyłącznie na usługi związane z tatuażem, kolczykowaniem u wybranych artystów.

Voucher można zrealizować tylko raz, nie można do realizować cząstkowo.
Bon Podarunkowy

Studio posiada w swojej ofercie bony podarunkowe na zakup produktów w sklepie Orakon
Bon podarunkowy jest bezterminowy, można go zrealizować w dowolnym czasie

Oryginalny Bon Podarunkowy posiada unikalny kod, znak wodny oraz wartość.
Bon Podarunkowy można zrealizować tylko raz, nie można go realizować cząstkowo.

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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