
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2022 

Rektora UM w Lublinie z dnia 24 maja 2022 roku 

REGULAMIN UNIWERSYTECKIEGO GABINETU KOSMETOLOGICZNEGO 

PRZY ZAKŁADZIE KOSMETOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ  

 

1. Uniwersytecki Gabinet Kosmetologiczny przy Zakładzie Kosmetologii i Medycyny 

Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zwany dalej Gabinetem mieści się 

w budynku Collegium Universum. 

Adres Gabinetu: ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, parter, sala nr 10. 

2. Zadaniem Gabinetu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych objętych planem studiów dla 

poszczególnych lat kształcenia na kierunku kosmetologia, w połączeniu 

z  wykonywaniem zabiegów praktycznych z użyciem preparatów i sprzętów  

na osobach, które zadeklarują dobrowolny udział w zabiegach, zwanych dalej klientami, 

wykonywanych przez studentów pod nadzorem nauczycieli akademickich w ramach: 

1) Pakietu Błękitnego – Załącznik Nr 1, 

2) Pakietu Granatowego – Załącznik Nr 2. 

3. Klient może wyrazić zgodę na udział w badaniach naukowych prowadzonych  

w Zakładzie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie.  

4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

za szkody powstałe w związku z czynnościami studentów podejmowanymi w ramach 

odbywania studiów. 

5. Klient zapisuje się na zabiegi realizowane w ramach zajęć dydaktycznych za pomocą 

środków elektronicznych dostępnych na stronie internetowej Uniwersytetu lub 

telefonicznie, pod numerem telefonu 601 193 516, od poniedziałku do piątku w godz. 

11.00 – 14.00. 

6. Klient może korzystać z usług Gabinetu wyłącznie w ustalonym uprzednio terminie. 

7. Istnieje możliwość organizowania dodatkowych godzin pracy Gabinetu w ramach 

działań prozdrowotnych, promocyjnych i innych aktywności Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. 

8. W Gabinecie zabiegi wykonują studenci trzeciego roku studiów I stopnia i studiów  

II stopnia kierunku kosmetologia pod nadzorem nauczyciela akademickiego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

9. Klient przed poddaniem się jakiejkolwiek procedurze zobowiązany jest do wypełnienia 

Formularza danych osobowych z wyrażeniem ewentualnej zgody na udział w badaniach 

naukowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 oraz deklaracji dobrowolnego udziału 

w zabiegach wykonywanych przez studentów pod nadzorem nauczyciela 

akademickiego -  Formularza świadomej zgody, którego wzór stanowi Załącznik  

nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

10. Kwalifikacja do zabiegu jest obowiązkowa i odbywa się w ramach konsultacji 

kosmetologicznej podczas zajęć dydaktycznych w formie bezpośredniego kontaktu lub 

w formie zdalnej. 
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11. Warunkiem wykonania zabiegu jest brak przeciwwskazań potwierdzony u klienta 

podczas konsultacji kosmetologicznej przeprowadzonej przez studenta/-ów pod 

nadzorem kadry dydaktycznej. 

12. Wykonywanie zabiegów w ramach Pakietu Błękitnego jest bezpłatne.  

13. Klient wnosi opłatę w wysokości zryczałtowanych kosztów użytych do zabiegu 

preparatów/sprzętu, powiększonych o należny podatek VAT, określoną dla Pakietu 

Granatowego w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.  

15. Klient korzystający z zabiegów w ramach Pakietu Granatowego wnosi opłatę w jednej 

z form wskazanych na stronie internetowej Gabinetu: www.ugk.umlub.pl. Warunkiem 

wykonania zabiegu jest okazanie dowodu wpłaty.  

16. W przypadku niemożności wykonania zabiegu w ustalonym terminie ustala się, 

w porozumieniu z klientem, nowy termin. 

17. W przypadku rezygnacji z zabiegu klient jest zobowiązany poinformować o tym fakcie 

co najmniej dzień przed planowanym terminem  zabiegu, w dniach i godzinach,  

o których mowa w ust. 5 pod numerem telefonu 601 193 516. W przypadku dokonania  

wpłaty przelewem klient wnioskuje o zwrot dokonanej wpłaty pisemnie za 

pośrednictwem Gabinetu. Wniosek wraz z potwierdzeniem zasadności zwrotu 

przekazywany jest do Kwestora w celu wykonania dyspozycji zwrotu. 

18. Odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni. Za rzeczy pozostawione poza szatnią 

Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności.  

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – wykaz zabiegów wykonywanych w ramach Pakietu Błękitnego, 

2) Załącznik Nr 2 – wykaz zabiegów wykonywanych w ramach Pakietu Granatowego wraz  

z wysokością opłaty,  

3) Załącznik nr 3 – wzór Formularza danych osobowych i ewentualnej zgody na udział  

          w badaniach naukowych prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny 

          w Lublinie, 

4)  Załącznik nr 4 – wzór Formularza świadomej zgody. 

 


