
REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Z MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
JAKO MODELKA

1. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia
uczestnictwa w szkoleniu jako modelka i obowiązują wszystkich jego
uczestników.

2. Zabieg, któremu poddana zostanie modelka obejmuje, w zależności od wyboru,
makijaż permanentny ust, makijaż permanentny brwi lub makijaż permanentny
powiek a także usuwanie makijażu permanentnego.

3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wyrażenie oświadczenia o akceptacji
regulaminu, co modelka potwierdza składając podpis pod formularzem udzielenia
zgody na wykonanie zabiegu.

4. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie ogólnie zdrowe, co oświadczają
i potwierdzają własnoręcznym podpisem pod formularzem udzielenia zgody na
wykonanie zabiegu.

5. Modelka przyjeżdża do miejsca organizacji szkolenia na własny koszt i własną
odpowiedzialność.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy modelek, które mogą zostać
zniszczone, zagubione lub skradzione w trakcie szkolenia.

7. Terminy zabiegów uzgadniane są indywidualnie.

8. Zabiegi są przeprowadzane w godzinach od 08:00 do 19:00 (także w weekendy).

9. Modelka zobowiązuje się do przybycia do oddziału organizatora na 15 minut
przed umówioną godziną zabiegu, celem wypełnienia niezbędnych dokumentów.
Brak punktualnego przybycia skutkuje niedopuszczeniem do udziału w danym
zabiegu, oraz niemożnością zgłoszenia chęci udziału w kolejnych zabiegach.

10.Zabieg makijażu permanentnego wykonuje Kursant pod nadzorem Trenera
zgodnie z programem szkolenia.

11.Modelka wyraża zgodę na udostępnienie organizatorowi szkolenia swoich danych
osobowych, które będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem
zabiegu makijażu permanentnego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12.Modelka wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku,
udokumentowanego na zdjęciach z przebiegu wykonania zabiegu makijażu
permanentnego przez kursanta.



13.Modelka wyraża zgodę na wykorzystywanie przez organizatora powyższych
fotografii na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie
publikacji i dowolnym nakładzie, używanie w Internecie (strona internetowa,
media społecznościowe) oraz w innych formach utrwaleń, związanych z
działalnością organizatora w zakresie związanym z przeprowadzaniem i
promocją szkoleń.

14.Modelka zobowiązana jest o przybycie do siedziby szkoleniowej 7 dni przed
planowaną datą szkolenia w celu uiszczenia całkowitej opłaty oraz podpisania
wszystkich niezbędnych dokumentów. 

15. Jeżeli modelka nie przyjdzie na umówiony dzień szkoleniowy, lub nie
poinformuje o swoim nie przybyciu min.3 dni przed datą szkolenia opłata za
usługę, nie zostaje zwrócona. 

Data i czytelny podpis..............................................................................................................
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