
 
 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU „REKOMENDOWANY WYKONAWCA VELUX” 

§ 1 

ORGANIZATOR 

Organizatorem projektu pod nazwą „Rekomendowany Wykonawca VELUX” jest VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (02-273), przy ul. Krakowiaków 34 02-255 w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000018788, REGON: 

006228649, NIP: 5210091891, z kapitałem zakładowym 5.188.425,00 zł, zwana dalej Organizatorem. 

 

§ 2 

CEL PROJEKTU 

1. Organizator oferuje firmom wykonawczym zajmującym się profesjonalnie usługami dekarskimi (zwanymi dalej 

„Firmami”) i montażowymi wybranych produktów, dodatkową formę promocji i korzyści oraz możliwości rozwoju Firmy 

w projekcie „Rekomendowany Wykonawca VELUX” (zwany dalej „Projektem”). 

2. Stworzenie grupy Firm, które na podstawie potwierdzonych kwalifikacji montażowych i doradczych będą polecane 

przez Organizatora Klientom, jako Rekomendowany Wykonawca VELUX. 

 

§ 3 

CZAS TRWANIA PROJEKTU 

1. Projekt rozpoczyna się w dniu 15 marca 2017r.  jest kontynuowany w 2018 r i nie jest ograniczony w czasie. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z kontynuacji Projektu w dowolnym czasie bez podania 

przyczyn, z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 niniejszego Regulaminu. 

2. Jeśli organizator zdecyduje się zakończyć program, powiadomi o tym uczestników co najmniej na 30 dni przed data 

zamknięcia. 

 

§ 4 

ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU 

Projekt prowadzony jest na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 5 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą 

w zakresie montażu okien dachowych i innych produktów Organizatora, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i pełnoletnia w chwili podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie, (zwana dalej: „Kandydatem na 

Uczestnika”), która w okresie trwania Projektu zaprosi na wizytę przedstawiciela Organizatora oraz przedstawiciela 

hurtowni, w której zostały kupione okna na budowę, na której Kandydat na Uczestnika będzie montował lub 

zamontował co najmniej 3 okna VELUX Nowej Generacji (dalej jako: „Wizyta Kwalifikacyjna”).  

2. Od 1 sierpnia 2016 Rekomendowanymi Wykonawcami mogą po spełnieniu procedury kwalifikacyjnej zostać też 

montażyści wybranych produktów – wyposażenia okien (rolet zewnętrznych, sterowań elektrycznych INTEGRA, wnęk 

okiennych), okien do płaskiego dachu, świetlików, którzy nie zajmują się montażem okien.   

3. Jeżeli Kandydatem na Uczestnika jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna niewykonująca 

osobiście montażu okien lub innych produktów Organizatora, to szkoleniu oraz ocenie wiedzy i umiejętności, o których 

mowa w §6 pkt 1 niniejszego Regulaminu, podlegają osoby faktycznie wykonujące prace w imieniu Kandydata na 

Uczestnika. 

4. Kandydaci na Uczestników mogą wyrażać chęć uczestnictwa w Projekcie w dowolnej formie (mail, telefon, kontakt 

osobisty) i informować o tym przedstawicieli Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego zgłoszenia do Projektu pod względem prowadzonej 

działalności gospodarczej. W przypadku, gdy okaże się, że dana Firma nie istnieje, zawiesiła swoją działalność lub 



                                                                                                       

 

osoba zgłaszająca się nie jest właścicielem Firmy, Organizator zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia takiego 

zgłoszenia. 

6. W celu pełniejszego wyjaśnienia Kandydatom na Uczestników zasad funkcjonowania Projektu, Organizator udzieli 

informacji pod numerem tel. (0-22) 33 77 000, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. 

 

§ 6 

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA 

1. W trakcie Wizyty Kwalifikacyjnej, przedstawiciel Organizatora przeprowadzi dla Kandydata na Uczestnika szkolenie 

i zweryfikuje: 

a) jakość montażu okien Nowej Generacji wykonanego przez Kandydata na Uczestnika, w zakresie dokładność i 

solidność wykonania montażu oraz zgodność ze standardami technicznymi obowiązującymi w firmie Organizatora, 

a także, jeśli zajdzie taka konieczność, wiedzę Kandydata na Uczestnika z zakresu sztuki budowlanej, 

b) W przypadku firm montażowych niemontujących okien VELUX procedura kwalifikacyjna będzie dotyczyć 

produktów VELUX, których montaż jest przedmiotem zakresu działalności firmy wykonawczej  

c) wiedzę i umiejętność Kandydata na Uczestnika w zakresie polecania klientom i doboru okien VELUX znajdujących 

się w ofercie Organizatora od 15 marca 2017 r., 

d) dane Kandydata na Uczestnika pozwalające na komunikację i jego rekomendację przez Organizatora oraz 

wskazanie zainteresowanym Klientom profilu usług oferowanych przez Kandydata na Uczestnika. 

2. Aby uzyskać status Uczestnika Projektu, Kandydat na Uczestnika zobowiązany jest do: 

a) podania danych określonych w Deklaracji uczestnictwa podmiotu w Projekcie  

b) podpisania Deklaracji uczestnictwa podmiotu w Projekcie, wraz z oświadczeniem o akceptacji niniejszego 

Regulaminu, 

c) podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszego 

Projektu. 

3. W przypadku pozytywnego rezultatu procedury kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz 

spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, Kandydat na Uczestnika staje się Uczestnikiem 

Projektu i otrzyma od Organizatora dokument licencji Rekomendowanego Wykonawcy VELUX (dalej jako: „Licencja”) 

4. O wynikach procedury kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, przedstawiciel Organizatora 

informuje Kandydata na Uczestnika w trakcie Wizyty Kwalifikacyjnej. 

5. Licencja w formacie zapisu PDF zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Projektu 

w terminie 21 dni roboczych, od dnia Wizyty Kwalifikacyjnej, lub zostanie przekazana Uczestnikowi Projektu osobiście 

przez przedstawiciela Organizatora w terminie uzgodnionym w trakcie Wizyty Kwalifikacyjnej.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne podania fałszywych danych przez Kandydata na 

Uczestnika. Kandydat na Uczestnika ponosi względem Organizatora odpowiedzialność odszkodowawczą za podanie 

nieprawdziwych danych odnoszących się do prowadzonej działalności gospodarczej.  

 

§ 7 

KORZYŚCI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. W ramach Projektu, Organizator oferuje Uczestnikom Projektu: 

 

a. Polecanie i promocję Uczestnika Projektu, jako Rekomendowanego Wykonawcy VELUX, w szczególności 

na stronie internetowej www.velux.pl, w wybranych punktach sieci dystrybucji okien VELUX, a szczególnie 

w rejonie działania Uczestnika Projektu i tych punktach dystrybucji, w których Uczestnik Projektu dokonuje 

zakupu produktów VELUX. Polecanie Uczestnika Projektu, jako Rekomendowanego Wykonawcy VELUX 

w hurtowni będzie się odbywać na bazie akceptacji i warunków wskazanych przez hurtownię,   

b. Promocja Uczestnika Projektu na stronie VELUX.pl będzie dokładnie wskazywać czy oferuje on montaż 
okien dachowych, czy montaż innych produktów VELUX w nawiązaniu do § 5.pkt. 2 oraz jakie zdobył inne 
kwalifikacje produktowe.  

c. Możliwość uczestnictwa w dedykowanych tylko dla Uczestników Projektu akcjach promocyjnych i 
szkoleniowych, 

d. Na wyraźne życzenie Uczestnika użyteczne wyposażenie Uczestnika Projektu w materiały wspierające 

jego rekomendację i wysoką jakość doradztwa klientom według wzorów ustalonych przez Organizatora, 

takie jak  jeden baner na budowę w formacie 100 x 200 cm, wizytówki firmowe w nakładzie 100szt. , jedna 

naklejka na samochód w formacie A3, 

 



                                                                                                       

 

e. Firmy niemontujące okien dachowych otrzymają pakiet promocyjny nie obejmujący banera na budowę, zaś 

zastąpiony innym produktem oznakowanym logo VELUX. 

 

f. Możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji montażowych i doradczych przewidzianych w załączniku 

nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej, jako: „Załącznik nr 1”) oraz związanych z tym dodatkowych korzyści 

i form rekomendacji. 

 

2. W celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji, przewidzianych w Załączniku nr 1, Uczestnik Projektu zaprosi 

przedstawiciela VELUX na budowę, gdzie zamontowane lub montowane są produkty, których dotyczy kwalifikacja, 

oraz przedstawiciela hurtowni, która sprzedała dany produkt, celem sprawdzenia montażu i doradztwa w zakresie 

wymienionego produktu objętego dodatkową kwalifikacją, lub przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia 

montażowego. 
3. W przypadku zdobycia dodatkowych kwalifikacji, przewidzianych w Załączniku nr 1, Licencja Rekomendowanego 

Wykonawcy VELUX, zostanie rozszerzona o dodatkowe zdobyte przez Uczestnika Projektu kwalifikacje, co zostanie 

potwierdzone nowym dokumentem Licencji. 

4. Lista dodatkowych kwalifikacji montażowych i doradczych określonych w Załączniku nr 1, będzie modyfikowana przez 

Organizatora w zależności od zmian w ofercie, specyfikacji technicznej produktów oraz oczekiwań rynku. Lista ta 

będzie na bieżąco aktualizowana i publikowana przez Organizatora na stronie internetowej www.velux.pl. 

5. W roku 2017 każdy Uczestnik Projektu, który zdobędzie 5 i więcej kwalifikacji w obszarze określonym w Załączniku nr 

1, otrzyma od Organizatora wsparcie rzeczowe. 

6. Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest niekorzystanie w roku 2017 ze wsparcia przysługującego za 5 kwalifikacji. 

7. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

8. Wszystkie powyższe propozycje wsparcia dedykowane są osobom prowadzącym działalność gospodarcza i stanowią 

one przychód z tytułu prowadzonej działalności w związku z tym podlegają stosownemu opodatkowaniu. Obdarowany 

otrzyma w związku z powyższym informacje o wartości wybranego wsparcia.  Ponad to obdarowany, przyjmując 

wsparcie akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się doliczyć jego wartość do przychodu z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

9. Uczestnik nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie. 

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zamiany nagrody na jakąkolwiek inną lub jej równowartość w gotówce. Zwycięzca 

ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu. 

 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się w okresie uczestnictwa w Projekcie do:  

a) promowania produktów VELUX, 

b) przekazywania Organizatorowi opinii z rynku o produktach i usługach oferowanych przez Organizatora, 

c) pomocy Klientom w doborze odpowiednich produktów VELUX zgodnie z zaleceniami Organizatora 

d) montowania i stosowania okien i innych produktów VELUX zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta, 

e) prowadzenia aktywnej komunikacji z Organizatorem, w szczególności w przypadku zaproszeń do akcji 

promocyjnych lub wymiany opinii. 

2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na publikację swoich opinii przekazanych w ramach działań promocyjnych. 

 

§ 9 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Kandydat na Uczestnika, poprzez wzięcie udziału w procedurze kwalifikacyjnej, o której mowa w § 6 niniejszego 

Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji niniejszego 

Projektu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. 

2. Dane osobowe Kandydata na Uczestnika mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w szczególności 

potencjalnym Klientom i użytkownikom produktów Organizatora, a także Agencji Marketingowej celu realizacji 

niniejszego Projektu , na co Kandydat na Uczestnika wyraża zgodę. 

3. Podanie danych osobowych przez Kandydata na Uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Projekcie. 

4. Kandydata na Uczestnika ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

http://www.velux.pl/


                                                                                                       

 

5. Administratorem danych osobowych Kandydatów na Uczestników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych , zebranych podczas przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej, o której mowa w § 6 

Regulaminu oraz podczas realizacji niniejszego Projektu jest Organizator. 

 

§ 10 

REZYGNACJA UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w każdym czasie.  

2. Rezygnacja z Projektu następuje przez złożenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w 

Projekcie. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie powinno zostać złożone Organizatorowi w formie 

pisemnej lub drogą mailową na adres marketing@velux.pl 

3. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie nastąpi po przeprowadzeniu przez Organizatora czynności technicznych 

koniecznych do zaprzestania współpracy z Uczestnikiem Projektu. 

4. W przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik Projektu ma obowiązek zwrotu na własny 

koszt Organizatorowi materiałów, o których mowa w § 7 pkt 1 d niniejszego Regulaminu. 

 

§ 11 

UTRATA LICENCJI 

1. Organizator udziela Licencji na okres 2 lat i w okresie jej ważności ma prawo do weryfikacji spełniania przez 

Uczestnika Projektu warunków wymaganych dla Rekomendowanego Wykonawcy VELUX, określonych w § 6 

Regulaminu oraz wypełniania obowiązków określonych w § 8 niniejszego Regulaminu. 

2. W celu chęci uaktualnienia licencji bądź kwalifikacji, uczestnik może zgłosić taka potrzebę przedstawicielowi 

handlowemu lub w kontakcie z VELUX POLSKA. 

3. W przypadku negatywnej weryfikacji, o której mowa w punkcie poprzednim niniejszego paragrafu, Organizator ma 

prawo odebrania Uczestnikowi Projektu Licencji, co wiąże się z utratą statusu Uczestnika Projektu ze wszystkimi tego 

konsekwencjami, w szczególności z usunięciem dotychczasowego Uczestnika Projektu z listy Rekomendowanych 

Wykonawców VELUX oraz obowiązkiem zwrotu materiałów, o których mowa w § 7 pkt 1 d niniejszego Regulaminu, na 

własny koszt. 

4. O odebraniu Licencji, Organizator poinformuje Uczestnika Projektu pisemnie, listem poleconym, wysłanym na adres 

Uczestnika Projektu za dowodem doręczenia. 

5. W przypadku negatywnego rezultatu procedury kwalifikacyjnej, o której mowa w § 6 niniejszego Regulaminu lub w 
przypadku odebrania Licencji Uczestnikowi Projektu przez Organizatora, Kandydat na Uczestnika będzie mógł 
ponownie starać się o uczestnictwo w Projekcie jednakże nie wcześniej niż po 60 dniach od daty otrzymania informacji 
o negatywnym wyniku procedury kwalifikacyjnej lub informacji o odebraniu Licencji przez Organizatora. Kandydat na 
Uczestnika nie może żądać zwrotu żadnych kosztów ani naprawienia szkody związanej z jego uczestnictwem w 
postępowaniu kwalifikacyjnym zakończonym rezultatem negatywnym lub w związku odebraniem Licencji przez 
Organizatora. Procedurę kwalifikacyjną można ponawiać. 

 

§ 12 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEZ ORGANIZATORA 

1. W przypadku rezygnacji Organizatora z kontynuacji Projektu, Organizator poinformuje Uczestników Projektu na swojej 

stronie internetowej o zakończeniu Projektu i poda datę jego zakończenia. W tym wypadku zamknięcie Projektu 

nastąpi automatycznie, z dniem określonym przez Organizatora i nie wymaga składania pisemnego oświadczenia 

Uczestnikom Projektu. 

2. W przypadku rezygnacji Organizatora z kontynuacji Projektu, VELUX POLSKA ma prawo wnieść o zaprzestanie 
użytkowania materiałów, o których mowa w § 7 pkt 1 d) niniejszego Regulaminu na własny koszt. 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Projektu, biorąc udział w niniejszym Projekcie, akceptuje zasady i warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. 

mailto:marketing@velux.pl


                                                                                                       

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Projektu w dowolnym 

momencie. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ogłoszenia ich na stronie 

internetowej Organizatora www.velux.pl. 

3. Organizator oświadcza, że uczestnictwo w niniejszym Projekcie nie wiąże się z wprowadzeniem w stosunku do 

Uczestników Projektu, z którymi współpracuje, ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej i 

zawodowej.  

4. Uczestnik Projektu świadczy swoje usługi we własnym imieniu i na swój rachunek oraz ponosi pełną i bezwarunkową 

odpowiedzialność za świadczone przez siebie usługi oraz ustalenia i porozumienia z Klientami. 

5. Organizator poleca Uczestników Projektu, jako Rekomendowanych Wykonawców VELUX swoim potencjalnym 

Klientom jedynie na podstawie możliwej w trakcie współpracy z Uczestnikiem Projektu oceny jego kwalifikacji i nie 

ponosi odpowiedzialności, za jakość oraz sposób wykonywania usług przez Uczestnika Projektu. 

6. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Projektu należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora. Reklamacje 

powinny zawierać dokładne dane Uczestnika oraz przedmiot reklamacji. 

7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez trzyosobową Komisję 

powołaną przez Organizatora. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz 

regulaminów poszczególnych akcji realizowanych w ramach Projektu. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji 

podejmowane są w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony 

listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

8. Regulamin niniejszy jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej. 

9. Organizator informuje, że wskazane przez uczestników Konkursu dane osobowe będą przechowywane w sposób 

zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). 

10. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

http://www.dekarze.velux.pl/

