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P  

Długość ogrodzenia w metrach 

 

Przewidywany termin 

realizacji inwestycji 
 

 

REGULAMIN PROGRAMU PROJEKT KONCEPCYJNY OGRODZENIA 

 

 § 1 - Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem PROGRAMU zwanego w dalszej części Regulaminu Programem, jest firma Drog-Bruk A.P.Szczerek Sp.j. z siedzibą w Błaszkach przy ul. Polnej 29, 

wpisana pod  nr KRS 0000297842 w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Czynności związane z przystąpieniem przez Zamawiającego do Programu podejmowane są za pośrednictwem przedsiębiorcy, który na podstawie porozumienia 

zawartego z Organizatorem zobowiązany jest do dystrybucji produktów Organizatora, zwanego dalej „Punktem Handlowym Organizatora”. 

3. W Programie może brać udział przedsiębiorca lub osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która spełnia zasady Programu określone w §2. 

 

§ 2 - Zasady Programu 
1. Do PROGRAMU może przystąpić osoba fizyczna lub prawna zwana dalej „Zamawiającym”, jeżeli spełni następujące warunki: 

Zamawiający wypełni prawidłowo formularz Zamówienia Projektu Koncepcyjnego Ogrodzenia. 

Zamawiający dokona wpłaty w Punkcie Handlowym Organizatora, kaucji wynoszącej 500 zł brutto. 

2. Projekt Koncepcyjny, wykonywany jest: 

a) wyłącznie z wykorzystaniem aktualnej oferty produktowej Organizatora, 

b) w momencie, gdy  punkt Handlowy Organizatora poprawnie zarejestruje Zamówienie na Projekt Koncepcyjny Ogrodzenia  

w systemie informatycznym Organizatora, 

c) w wersji 2D, gdy długość zaprojektowanego ogrodzenia bez bramy i furtki ma co najmniej 21 metrów, 

d) w wersji 3D, gdy długość zaprojektowanego ogrodzenia bez bramy i furtki ma co najmniej 42 metry 

przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego określenia wersji 2D/3D w zależności od bieżącego obciążenia zasobów i możliwości 

przerobowych działu Projektowego Organizatora. 

3. Zamawiający po wpłaceniu kaucji otrzyma od Punktu Handlowego Organizatora dowód wpłaty. 

4. Zwrot kaucji jest możliwy wyłącznie gdy:  

a) zakup i zapłata za zamówione produkty Organizatora w Punkcie Handlowym Organizatora, w którym zostało złożone Zamówienie na Projekt 

Koncepcyjny Ogrodzenia,  nastąpiły w terminie do 6 miesięcy od daty zaakceptowania Projektu Koncepcyjnego Ogrodzenia, 

b) ilość zakupionych pustaków Organizatora jest: 

i większa lub równa 126 sztuk dla projektu 2D 

ii większa lub równa 252 sztuk dla projektu 3D, 

c) ilości zakupionych produktów Organizatora są dla każdego produktu ujętego w specyfikacji materiałowej zgodne w co najmniej 90% z ilościami w 

grupach produktów znajdujących się w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie, przy czym w przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie 

wyprodukować wskazanego produktu w terminie 6 miesięcy produkt ten jest wyłączony z minimum o którym mowa w zaakceptowanym przez 

Zamawiającego projekcie, 

d) Zamawiający lub Punk Handlowy Organizatora w którym zostało złożone zamówienie potwierdzi zakup i zapłatę za produkt przesyłając na adres e-mail: 

projekty@drogbruk.pl skan lub zdjęcie dowodu zakupu na którym będzie wyraźnie widoczna: nazwa dystrybutora zgodna z wyborem w formularzu 

zamówienia, data zakupu, numer dokumentu zakupu, nazwisko i imię kupującego (zgodne z danymi podanymi w zgłoszeniu – formularzu), nazwy 

zakupionych produktów DROGRUK zgodne z nazewnictwem DROGBRUK i ilości poszczególnych produktów. W przypadku, gdy dowód zakupu jest 

wystawiony na inną osobę (podmiot) niż Zamawiający, Organizator dopuszcza możliwość zwrotu kaucji pod warunkiem przesłania dodatkowego 

dokumentu potwierdzającego wykorzystanie produktów do realizacji projektu, np. dowodu odbioru przez Zamawiającego dostawy produktów (WZ). 

e) w ramach realizacji Projektu Koncepcyjnego Ogrodzenia, Zamawiający nie zakupił wyrobów innych niż produkty Organizatora, chyba, że za jego 

uprzednią pisemną zgodą (Organizator dopuszcza możliwość zakupu produktów innych niż produkty Organizatora po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody od Organizatora, gdy Organizator nie jest w stanie dostarczyć produktów koniecznych do realizacji Projektu Koncepcyjnego Ogrodzenia w 

terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia na produkty zawarte w Projekcie Koncepcyjnym Ogrodzenia). 

5. W przypadku gdy nie zostaną spełnione postanowienia §2 punkt 4 kaucja, o której mowa w §2 punkt 1, nie zostanie zwrócona. DROG-BRUK  zastrzega sobie 

wyłączne prawo do jednostronnego wydłużenia terminu, o którym mowa w §2 punkt 4  a). Użyte w projekcie w celu wizualizacji ogrodzenia produkty nie 

będące w ofercie Organizatora, w szczególności: bramy, furtki, przęsła, skrzynki na listy, nie są uwzględniane przy zwrocie kaucji (nie wchodzą w minimum o 

którym mowa w §2 punkt 4 c)). 

6. W wykonaniu złożonego Zamówienia: 

a) Zamawiający otrzymuje od Organizatora drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail propozycję Projektu Koncepcyjnego Ogrodzenia w 

formacie PDF, zawierającą Koncepcję Wizualną aranżacji opartą na produktach Organizatora, bez szczegółowej specyfikacji wykorzystanych w projekcie 

produktów Organizatora, 
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b) ostateczną i kompletną wersję Projektu Koncepcyjnego Ogrodzenia zawierającą specyfikację materiałów opartą na wyrobach Organizatora wraz z 

orientacyjną ilością każdego z nich  Zamawiający odbiera w Punkcie Handlowym Organizatora, w którym zostało złożone zamówienie na Projekt 

Koncepcyjny Ogrodzenia. 

7. Organizator dopuszcza wprowadzenie przez Zamawiającego maksymalnie 3 modyfikacji do przesłanej propozycji Projektu Koncepcyjnego Ogrodzenia, przy czym 

zgłoszenie uwag/korekt przez Zamawiającego powinno odbyć się nie później niż w terminie 21 dni liczonych od daty otrzymania drogą elektroniczną propozycji 

Projektu Koncepcyjnego Ogrodzenia lub korekty Projektu Koncepcyjnego Ogrodzenia. 

8. W przypadku braku zgłoszenia korekt/uwag przez Zamawiającego w terminie o którym mowa w § 2 punkt 7, uznaje się, że propozycja/korekta Projektu 

Koncepcyjnego Ogrodzenia została przez Zamawiającego zaakceptowana i jest ostateczna  oraz Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wykonania korekt. 

9. Organizator zastrzega, że może prowadzić uzgodnienia dotyczące Projektu Koncepcyjnego Ogrodzenia również z wykorzystaniem poczty e-mail oraz kontaktu 

telefonicznego bez konieczności osobistej wizyty na miejscu inwestycji w szczególności, gdy odległość do miejsca inwestycji Zamawiającego od siedziby 

Organizatora przekracza 200 km lub gdy wizyta Projektanta na miejscu inwestycji Zamawiającego będzie niemożliwa. W takim przypadku Zamawiający jest 

zobowiązany do dostarczenia prawidłowo uzupełnionego szkicu zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

10. Termin kontaktu Organizatora z Zamawiającym wynosi 14 dni roboczych od dnia zarejestrowania  przez Punkt Handlowy Organizatora Zamówienia na Projekt 

Koncepcyjny Ogrodzenia w systemie informatycznym Organizatora. 

11. Termin realizacji Projektu Koncepcyjnego Ogrodzenia może wynosić do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia prawidłowo uzupełnionego szkicu na Załączniku nr 

1 lub wizji lokalnej na miejscu inwestycji Zamawiającego. W przypadku zgłaszania przez Zamawiającego korekt, o których mowa w §2 punkt 7, termin ten ulega 

wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian. 

12. Zamawiający w ramach Projektu Koncepcyjnego Ogrodzenia otrzymuje: 

a) Koncepcję Wizualną aranżacji opartą na produktach Organizatora, 

b) Specyfikację materiałów opartą na wyrobach Organizatora wraz z orientacyjną ilością każdego z nich – do odbioru w Puncie Handlowym Organizatora, w 

którym zostało złożone zamówienie na Projekt Koncepcyjny Ogrodzenia. 

13. Organizator zastrzega, że podane w Koncepcji Wizualnej ilości materiałów należy traktować jako orientacyjne, a ich ostateczną ilość należy ustalić z Wykonawcą. 

 

§ 3 - Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik, który podpisał niniejszy Regulamin akceptuje jego postanowienia i potwierdza przystąpienie do Programu. 

2. Drog-Bruk A.P. Szczerek Sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.  

3. Do chwili zakupu przez Zamawiającego produktów objętych Programem Projekt Koncepcyjny stanowi własność Organizatora i nie może zostać wykorzystywany 

bez jego  zgody. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych dokumentacji fotograficznej po wykonanej inwestycji oraz 

udostępnianie tych fotografii osobom trzecim, w szczególności w katalogach promocyjnych oraz na stronie internetowej. 

5. Zamawiający potwierdza, że został zapoznany z treścią informacji wynikający z art. 13 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) . Informacje te zostały przekazane na osobnym „arkuszu informacyjnym RODO”. 

 

 

Zamawiający 

    wyraża zgodę* 

   nie wyraża zgody* 

na wykorzystywanie podanych danych Osobowych przez Organizatora do celów Promocyjnych, w szczególności do badania poziomu satysfakcji z świadczonych 

przez Organizatora usług (w tym realizacji Zamówienia na Projekt Koncepcyjny). 

______________________ 

* zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 
POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I AKCEPTUJĘ WARUNKI REGULAMINU 

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z ARKUSZEM INFORMACYJNYM RODO 
 

 
PODPIS PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE 

 
 

 

data, pieczątka i podpis punktu handlowego 

 

data i podpis Zamawiającego 
 

 

 

            data, pieczątka i podpis punktu handlowego 
 

 

 

 

DROG-BRUK A.P. Szczerek Sp. J.  

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, tel./fax: 43 829 15 82  

e-mail: info@drogbruk.pl, www.drogbruk.pl  
NIP 827-19-03-126 

POTWIERDZAM ODBIÓR KAUCJI NA WYKONANIE PROJEKTU 
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Arkusz informacyjny RODO 

§ 1 - Postanowienia ogólne 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa 

związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę DROG-Bruk A.P. Szczerek Spółka Jawna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DROG-Bruk A.P. Szczerek Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Polnej 29,    98-235 Błaszkach 

(nr tel. 43 829 15 82 adres e-mail: rodo@drogbruk.pl) . 

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zamówienia projektu koncepcyjnego ( tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b 
rozporządzenia RODO). 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom na 

podstawie umowy powierzenia danych, świadczącym usługi związane z dostarczeniem oraz administrowaniem systemu informatycznego i usług 

elektronicznych umożliwiające Administratorowi prowadzenia działalności gospodarczej. Innym podmiotom w uzasadnionych przypadkach i na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej na potrzeby realizacji zamówienia, przepisów podatkowych 

oraz rozpatrzenia ewentualnych roszczeń przez okres niezbędny do realizacji celów wyznaczonych w punkcie 2, lecz nie krócej niż okres wskazany 

w przepisach prawa. Oznacza to , że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, na 

podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic 

prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator danych; sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których 

Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 

RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator danych  posiada uprawnienie do przetwarzania danych na 

podstawie przepisów prawa. 

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
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ZAŁĄCZNIK NR.1 

PRZYKŁADOWE WYMIAROWANIE 

                                                    KONCEPCJI WIZUALNEJ OGRODZENIA 

Pomiary projektowe swojej inwestycji możesz wykonać sam.  

         To znacznie przyspieszy proces tworzenia projektu. 
ETAP 1 – co powinien zawierać szkic : 
1. Jeżeli planujesz ogrodzenie naprzeciw garażu i wejścia do domu podaj nam: 

    - wymiary ściany budynku z zaznaczeniem wymiarów wejścia i bramy garażu (jeżeli masz rzut przyziemia budynku nie prześlij nam zdjęcie), 

    - odległość narożnika budynku do granic posesji oraz od ogrodzenia (jeżeli masz mapkę geodezyjną z naniesionym budynkiem prześlij nam zdjęcie), 

2. Jeżeli garaż jest budynkiem wolnostojącym: 

    - odległość narożnika budynku do granic posesji oraz od ogrodzenia (jeżeli masz mapkę geodezyjną z naniesionym budynkiem prześlij nam zdjęcie), 

    - szerokość drzwi garażowych oraz długość ściany garażu (jeżeli masz rzut przyziemia budynku nie prześlij nam zdjęcie), 

3.  Planowane wymiary ogrodzenia: 
    - odległość od granicy działki do bramy 

    - odległość od granicy działki do furtki 

    - umiejscowienie planowanych skrzynek instalacyjnych (GAZ, PRĄD) oraz wnęki na odbiór nieczystości (śmieci) 

 

ETAP 2 – pozostałe informacje : 

       1. Zdjęcie/skan mapki geodezyjnej działki z wrysowanym budynkiem 

       2. Zdjęcie/skan rzutu parteru lub przyziemia budynku z projektu domu/garażu 

       3. Zdjęcia budynków naprzeciw planowanej furtki i bramy 

 4. Zdjęcia podjazdu, wjazdu do garażu 

 5. Twoje sugestie dotyczące kolorystyki i formy ogrodzenia  
ETAP 3 – przesłanie informacji 

Całą powyższą dokumentację prosimy wysłać na adres mailowy: projekty@drogbruk.pl 
W treści maila muszą zostać zawarte dane kontaktowe (imię, nazwisko, miejscowość oraz nr. telefonu) 

ETAP 4 

Po otrzymaniu dokumentacji skontaktuje się z Państwem Projektant, który omówi wszystkie aspekty techniczne oraz brakujące elementy, zaproponuje produkty firmy 

DROGBRUK w odpowiedniej kolorystyce. Po ustaleniu wszystkich szczegółów Projektant przystąpi do realizacji zlecenia (nie dłużej niż 3 tygodnie). 

 


