
W celu rezerwacji terminu:

Pomysł musi zostać zaakceptowany przez artystę.

Tatuaż jak i zadatek musi zostać wyceniony.

Ustalona zostaje jedna data i konkretna godzina spotkania.

Zadatek musi być wpłacony najpóźniej tydzień po wstępnym umówieniu terminu. Po tygodniu data może zostać 
zajęta przez kogoś innego. (Jest możliwość umówienia się na wpłatę zadatku w późniejszym terminie, jeśli 
obydwie strony ustalą dogodne rozwiązanie).

Wszystkie kroki muszą zostać spełnione, inaczej rezerwacja zostaje unieważniona.

W przypadku rezygnacji z tatuażu maksymalnie miesiąc przed umówionym terminem klient może uzyskać zwrot 
zadatku. Poniżej miesiąca zadatek staje się bezzwrotny.

Klient ma prawo jednorazowo zmienić termin tatuowania nie później niż na 30 dni przed umówioną wizytą. Nowy
termin jest możliwy do rezerwacji tylko w okresie, na który aktualnie prowadzimy zapisy. Zmiana terminu później 
niż 30 dni lub niestawienie się w umówionym terminie jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku a 
zarezerwowanie nowego terminu wiąże się z ponownym jego uiszczeniem.

Artyści zastrzegają sobie prawo do zmiany umówionego terminu. W przypadku braku akceptacji propozycji 
nowego terminu, klient może ubiegać się o zwrot wpłaconego zadatku.

Poprawki wliczone w cenę, należy wykonać do 3 miesięcy od daty wykonania tatuażu.

________________________________________________________________

To book an appointment: 

Your idea must be accepted by the artist.

Tattoo and deposit must be estimated first.

There is agreement upon exact date and hour of appointment.

Deposit must be paid maximum one week after date is estimated. After one week the date is free to book for 
others. (There can be exception if both sides decide that deposit can be paid later, upon mutual agreement).

All steps above must be finalized and confirmed – otherwise booking is canceled.

In case of cancellation from client side in less than 30 days to booked appointment – the deposit is not 
refundable. 

Client might ask to reschedule the appointment if booked appointment is in 30 days (or more) from the date. 
New appointment is only possible if bookings to artist are open and if studio (and artist) agree upon new date.  
Changing the date in less than 30 days from appointment or non-show in the day of session means that deposit 
not refundable. To book a new date it has to be paid again. 

Artist can change the date of appointment. In case of not reaching agreement upon new date, client might ask to
refund the deposit. 

Touch-up (included in price) are valid up to 3 months from date of session.


