Regulamin Szczecin Tattoo Convention
1. Za wystawcę konwentowego uznaje się studio tatuażu, piercingu bądź indywidualnego
artystę tatuażu.
2. Za wystawcę niekonwentowego uznaje się wszystkie podmioty świadczące usługi lub
sprzedaż niezwiązane z tatuażem i piercingiem.
3. Wystawca zgłasza swoje uczestnictwo w Szczecin Tattoo Convention, poprzez rejestrację
online na stronie www.szczecintattooconvention .pl .
4. Potwierdzeniem rejestracji jest mail zwrotny od Organizatora.
5. Rejestracja online stanowi jednoczesną zgodę na naliczenie opłaty za powierzchnię
wystawienniczą. W przypadku wycofania się wystawcy, po rejestracji i otrzymaniu od
Organizatora faktury, Organizator ma prawo żądać uiszczenia opłaty w wysokości 50%
kwoty z faktury.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia z listy wystawców w przypadku braku
odnotowania wpłaty w określonym terminie lub wyczerpania miejsc (po uprzednim
poinformowaniu).
7. Wystawca ma obowiązek poinformować organizatora o zmianach personalnych wśród
artystów.
8. Wystawca rezerwując boks zobligowany jest do ścisłego przestrzegania ilości artystów, jaka
jest przypisana do danej powierzchni wystawienniczej.
9. Wystawca ma obowiązek poinformowania Organizatora, jeżeli chce umieścić w swoim
boksie usługi dodatkowe.

Informacje dla tatuatorów /piercerów
1. Każdy tatuator powinien w pełni poinformować modela/klienta o pracy, którą ma zamiar
wykonać jak i uprzedzić o ryzyku, jakie niesie ze sobą wykonanie tatuażu bądź przekłucia
jak i o przeciwwskazaniach do wykonania tych zabiegów.
2. Tatuator /piercer musi upewnić się, czy klient/model jest pełnoletni. W przypadku, gdy
opiekun osoby niepełnoletniej wyrazi zgodę na wykonanie w/w zabiegów podczas STC,
wystawca musi uzyskać taką zgodę na piśmie i proszony jest o dostarczenie ich pod koniec
STC do punktu informacyjnego.
3. Organizatorzy STC nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej oraz prawnej za wykonane
podczas konwencji tatuaże czy przekłucia.
4. Zakazane jest tatuowanie lub wykonywanie zabiegów przekłucia osobom niepełnoletnim
poniżej 14 roku życia.
5. Tatuatorzy /piercerzy są zobligowani do korzystania z jednorazowych igieł tub i cartridge`y
oraz certyfikowanych tuszy dopuszczonych do obiegu w Polsce lub w pełni
wysterylizowanych narzędzi.
6. Na konwencie należy przestrzegać tych samych zasad i środków higieny, które obowiązują
w studiach tatuażu.
7. Organizator zapewnia pojemniki na odpady medyczne oraz odbiór od wystawców odpadów

medycznych i śmieci podczas trwania imprezy.
8. Ze względów higienicznych zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Szczecin Tattoo
Convention.
9. Opaski upoważniające do przebywania na terenie imprezy dla wystawców, będą wydawane
w info boxie. Osoby nieposiadające opaski, będą wypraszane poza teren imprezy

Aby uniknąć niemiłych incydentów i nieporozumień podczas trwania imprezy, uprasza się
wszystkich wystawców o przestrzeganie regulaminu Szczecin Tattoo Convention.

