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REGULAMIN PROGRAMU PROJEKT KONCEPCYJNY KOSTKI BRUKOWEJ 2D/3D/Virtual 3D 

i TARAS/WEJŚCIE 
 

 

 § 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” lub „DROG-BRUK”. 

2. Czynności związane z przystąpieniem przez Zamawiającego do Programu podejmowane są przy wykorzystaniu sytemu informatycznego Organizatora 

zaś jego realizacja także z udziałem 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. 

4. Projektant – osoba fizyczna realizująca w imieniu i na rzecz Organizatora czynności związane z PROGRAMEM, upoważniona do kontaktowania się  

z Zamawiającym i dokonywania z nim ustaleń przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

5. PROGRAM polega na wykonaniu na rzecz Zamawiającego Projektu Koncepcyjnego zagospodarowania terenu przy wykorzystaniu materiałów 

produkowanych przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.   
 

 

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

a. wypełni prawidłowo formularz Zamówienia Projektu Koncepcyjnego znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

www.projektkostki.pl ; 

b. w terminie 14 dni od Zamówienia dokona wpłaty kaucji na rachunek Organizatora nr 98 1240 1747 1111 0010 9715 0320, wysokość kaucji jest 

zależna od rodzaju zamówionego Projektu oraz wizyty Projektanta na miejscu inwestycji i jest przedstawiona poniżej w tabeli: 

 

Rodzaj projektu 
Powierzchnia 

kostki 

Wysokość zwrotnej kaucji 
(brutto) 

Z WIZYTĄ PROJEKTANTA 

Wysokość zwrotnej kaucji (brutto) 
PROJEKT ZDALNY (ONLINE) BEZ WIZYTY 

PROJEKTANTA 

Taras i Wejście do 100 m2 niedostępne 500 zł 

Projekt 2D od 100 m2 1000 zł 700 zł 

Projekt 3D od 250 m2 1000 zł 700 zł 

Virtual 3D od 400 m2 1500 zł 1000 zł 

 

 

    , a brak wpłaty w terminie 14 dni od  Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia przez Zamawiającego; 

c. po rejestracji prześle na wskazany przez Organizatora adres mailowy dokumentację dotyczącą inwestycji (zdjęcia miejsca inwestycji). 

 

2. Projekt Koncepcyjny, wykonywany jest: 

a) wyłącznie z wykorzystaniem aktualnej oferty produktowej Organizatora (lista produktów dostępna na stronie internetowej Organizatora z 

wyłączeniem produktów przemysłowych); 

b) po upływie 24 godzin od poprawnego zarejestrowania Zamówienia na Projekt Koncepcyjny w systemie informatycznym Organizatora, nie 

wcześniej jednak niż po zaksięgowaniu wpłaty Kaucji; 

c) z wizytą lub bez wizyty Projektanta na miejscu inwestycji (ONLINE) w zależności od wysokości wpłaconej kaucji (patrz tabela § 2 punkt 1), 

d) w wersji 2D, gdy ilość zaprojektowanej kostki wynosi co najmniej 100 m2; 

e) w wersji 3D, gdy ilość zaprojektowanej kostki wynosi co najmniej 250 m2; 

f) w wersji 3D VIRTUAL, gdy ilość zaprojektowanej kostki wynosi co najmniej 400 m2; 

g) w wersji Taras i Wejście bez wizyty Projektanta na miejscu inwestycji, na podstawie materiałów i pomiarów przesłanych przez Zamawiającego, 

obejmujący wyłącznie przestrzeń tarasu lub/i wejścia do budynku (bez modelowania bryły budynku w 3D). 

3. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Organizatorem przy realizacji Projektu, w szczególności zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi 

komplet wymaganych przez Organizatora materiałów do projektu – takich jak np. zdjęcia miejsca inwestycji, mapka geodezyjna, rzut przyziemia 

budynku (domu), uzupełniony szkic zgodnie z Załącznikiem nr 1, a w przypadku Projektu  ONLINE Taras i Wejście realizowanego bez wizyty Projektanta 

na miejscu inwestycji również wymiarów naniesionych na wybrane rozwiązanie Załącznik nr 2, przy czym o tym jakie materiały są niezbędne do realizacji 

projektu decyduje Projektant. 

4. Zwrot kaucji jest możliwy wyłącznie, gdy:  

a) zakup i zapłata za zamówione produkty Organizatora w jednym z Punktów Handlowych Organizatora wskazanych na stronie internetowej 

www.drogbruk.pl/gdzie-kupic, nastąpiły w terminie do 2 miesięcy od daty zaakceptowania Projektu Koncepcyjnego; 

b) w zaakceptowanym Projekcie Koncepcyjnym spełnione zostały warunki określone w §2 pkt 2. 
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c) łączna ilość zakupionych produktów Organizatora jest w co najmniej 80% zgodna z łączną ilością produktów znajdujących się w 

zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie, przy czym w przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie wyprodukować wskazanego 

produktu w terminie 2 miesięcy od pisemnego zamówienia u Organizatora produkt ten jest wyłączony z minimum o którym mowa; 

d) Zamawiający potwierdzi zakup i zapłatę za produkty przesyłając na adres e-mail: projektkostki@drogbruk.pl skan lub zdjęcie dowodu 

zakupu, na którym będzie wyraźnie widoczna: nazwa dystrybutora, data zakupu, numer dokumentu zakupu, nazwisko i imię kupującego 

(zgodne z danymi podanymi w zamówieniu – formularzu), nazwy zakupionych produktów DROG-BRUK zgodne z nazewnictwem DROG-

BRUK i ilości poszczególnych produktów, przy czym 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, Zamawiający nie zakupił wyrobów innych niż produkty Organizatora, chyba, że za jego 

uprzednią pisemną zgodą (Organizator dopuszcza możliwość zakupu przez Zamawiającego 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 w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia na produkty zawarte w 

Projekcie Koncepcyjnym). 

5. W przypadku gdy łącznie nie zostaną spełnione postanowienia §2 punkt 4 kaucja, o której mowa w §2 punkt 1, nie zostanie zwrócona.  
6. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do jednostronnego wydłużenia terminu, o którym mowa w §2 punkt 4 lit. a). W przypadku gdy Projekt 

Koncepcyjny zawiera Projekt Ogrodzenia, Organizator dopuszcza wydłużenie terminu na zakup produktów potrzebnych wyłącznie do realizacji 

Projektu Ogrodzenia do 6 miesięcy od daty akceptacji Projektu Koncepcyjnego, a zwrot kaucji nastąpi w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 50% 

wpłaconej kaucji (zakup produktów bez produktów ujętych w Projekcie Ogrodzenia) i pozostała część kwoty po udokumentowaniu zakupu produktów 

ujętych wyłącznie w Projekcie Ogrodzenia (wydłużenie terminu nie obejmuje Projektu Taras i Wejście). 

 

7. W wykonaniu złożonego Zamówienia: 

a) Projekt 2D, 3D i Taras i Wejście: Zamawiający otrzymuje od Organizatora drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail propozycję 

Projektu Koncepcyjnego w formacie PDF, zawierającą Koncepcję Wizualną aranżacji terenu opartą na produktach Organizatora, wraz ze  

szczegółową specyfikacją wykorzystanych w projekcie produktów Organizatora.  

b) Projekt 3D VIRTUAL: Zamawiający otrzymuje od Organizatora drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail propozycję Projektu 

Koncepcyjnego w formie linku do wirtualnego spaceru 3D VIRTUAL oraz projekt 2D w formacie PDF, zawierające Koncepcję Wizualną aranżacji 

terenu opartą na produktach Organizatora. Link do wirtualnego spaceru 3D VIRTUAL będzie aktywny przez okres 7 miesięcy od daty 

zaakceptowania projektu przez Zamawiającego. Projekt 2D w formacie PDF  będzie zawierał szczegółową specyfikację wykorzystanych w 

projekcie produktów Organizatora.  

8. Organizator dopuszcza wprowadzenie przez Zamawiającego maksymalnie 2 modyfikacji do przesłanej propozycji Projektu Koncepcyjnego, przy czym 

zgłoszenie uwag/korekt przez Zamawiającego powinno odbyć się nie później niż w terminie 5  dni liczonych od daty otrzymania drogą elektroniczną 

propozycji Projektu Koncepcyjnego lub korekty Projektu Koncepcyjnego.  

9. Łączny maksymalny termin na akceptację przez Zamawiającego propozycji Projektu Koncepcyjnego (w tym wykonania korekt) wynosi 21 dni liczonych 

od daty otrzymania przez Zamawiającego drogą elektroniczną pierwszej propozycji Projektu Koncepcyjnego. 

10. W przypadku braku zgłoszenia korekt/uwag przez Zamawiającego w terminie o którym mowa w §2 punkt 8 lub zgłoszenia korekt/uwag w terminie 

uniemożliwiającym ich wykonanie w terminie o którym mowa §2 punkt 9 uznaje się, że propozycja/korekta Projektu Koncepcyjnego została przez 

Zamawiającego zaakceptowana i jest ostateczna oraz Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wykonania korekt. 

11. Organizator zastrzega, że może prowadzić uzgodnienia dotyczące Projektu Koncepcyjnego 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 150 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. 

12. Termin kontaktu Organizatora z Zamawiającym wynosi 7 dni roboczych od dnia poprawnego zarejestrowania Zamówienia na Projekt Koncepcyjny w 

systemie informatycznym Organizatora i zaksięgowania wpłaty kaucji na rachunku Organizatora. 

13. Termin realizacji Projektu Koncepcyjnego może wynosić do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego kompletnych materiałów, o 

których mowa w §2 punkt 3 lub wizyty Projektanta na miejscu inwestycji Zamawiającego.  

14. 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 przystąpił do Programu w sposób określony § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu, akceptuje niniejszy Regulamin i 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 wykorzystywanie przez DROG-BRUK  Projektu Koncepcyjnego dla celów promocyjno-reklamowych, w tym również w 

zmodyfikowanej przez DROG-BRUK  wersji (zmiana kostki, modyfikacja budynku itp.), w szczególności poprzez publikowanie Projektu na stronach 

internetowych DROG-BRUK, w katalogach, folderach i w każdym innym kanale wykorzystywanym przez DROG-BRUK  do komunikacji promocyjnej i 

sprzedażowej. 

5. 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. 

6. W celu realizacji zamówionego Projektu i zamówienia na produkty ujęte w projekcie Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie Projektu oraz 

danych Punktowi Handlowemu Organizatora. 

7. Zamawiający potwierdza, że został zapoznany z treścią informacji wynikających 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 są dostępne na 

osobnym „arkuszu informacyjnym RODO” na stronie internetowej Organizatora. 
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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 

Pomiary projektowe swojej inwestycji możesz wykonać sam.  

         To znacznie przyspieszy proces tworzenia projektu.

 
Powinieneś zmierzyć: 
· Długość każdej ze ścian budynku z zaznaczeniem wymiarów wnęk, wykuszy, schodów itp. 
· Odległość od narożników budynku do granic posesji 
· Garaż – wymiary budynku, odległość od budynku mieszkalnego i granic posesji, szerokość drzwi garażowych 
· Wymiary furtki i bramy, a także ich odległość od granic posesji (od narożnika działki) i budynku oraz grubość ogrodzenia 
· Jeśli nie ma ogrodzenia, to koniecznie podać planowane wymiary i odległości jak wyżej 
· Ewentualnie – jeśli występują - położenie takich elementów, jak wlewy szamb, studnie, drzewa, altany itp. (jeżeli mają znaczenie dla koncepcji wizualnej kostki 

brukowej) 

ETAP 2 

Potrzebne będą też: 
· Zdjęcia budynku – zrób zdjęcia stojąc centralnie na wprost każdej ze ścian oraz narożników 
· Zdjęcia newralgicznych punktów takich, jak schody, wnęki i wykusze 
· Zdjęcia naprzeciw furtki i bramy 
· Zdjęcia podjazdu, wjazdu do garaży, przejazdów 
· Zdjęcia drzew, szamb, altan, najlepiej wykonane z budynkiem w tle, w linii prostej (jeżeli mają znaczenie dla koncepcji wizualnej kostki brukowej) 

ETAP 3 

Dodatkowo prosimy o przesłanie skanu mapki geodezyjnej działki z wrysowanym budynkiem. 
Warto też dołączyć nawet prosty szkic aranżacji przestrzeni i opisać na czym Ci zależy. 
Chcemy wiedzieć, co Ci się podoba, czy wolisz linie proste czy łuki lub wzory, czy podobają Ci się płyty tarasowe czy małe kostki, jakie kolory preferujesz. 
Powinieneś zapoznać się z naszą ofertą w katalogu lub na stronie www.drogbruk.pl i napisać nam, co chciałbyś mieć na swojej działce. 

ETAP 4 

Całą powyższą dokumentację (szkic budynku, mapa sytuacyjna, zdjęcia inwestycji, sugestie i 

wskazówki) należy zeskanować i wysłać na adres mailowy: projekty@drogbruk.pl 
W treści maila muszą zostać zawarte dane kontaktowe (imię, nazwisko, miejscowość oraz nr. telefonu) 

ETAP 5 

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). 
 

ELEMENT 
ISTNIEJĄCY 

PROPOZYCJA 
KLIENTA 

KIERUNEK 
I MIEJSCE WYKONANIA 

ZDJĘCIA 

ETAP 1 

BUDYNEK 

GARAŻ 

BRAMA FURTKA 

APARAT 

 


