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§1 

 

DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

 

1. Katalog nagród - lista nagród, które można otrzymać po zdobyciu określonej liczby punktów. 

2. Nagrody – określone w Katalogu Nagród Organizatora produkty, stanowiące własność 

Organizatora, które Uczestnicy otrzymują w zamian za Punkty zgromadzone w Programie.  

3. Organizator –  Foliarex Foroof Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, 42-280 Częstochowa, ul. 

Przejazdowa 2 A-B wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Częstochowie, XVIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w 

Częstochowie pod numerem KRS 0000378308, NIP 8943016935, REGON 021447590, 

wysokość kapitału zakładowego 776 000 złotych (opłacony w całości)  

4. Produkt - określony w regulaminie towar, stanowiący własność Organizatora, którego zakup 

powoduje naliczenie odpowiedniej liczby punktów w Programie.  

5. Program MUSTANG – program lojalnościowy, zwany dalej w skrócie „Programem”, którego 

zasady określa niniejszy Regulamin.  

6. Punkty – jednostki naliczane przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie, potwierdzające dokonanie zakupu Produktów. 

7. Punkt Sprzedaży – lokalizacja, w której Uczestnik Programu dokonuje zakupu Produktu i 

nabywa prawo do otrzymania Nagrody.  

8. Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady uczestnictwa w Programie MUSTANG.  

9. Dekarz/Uczestnik Programu - wykonawca usług budowlanych, zaopatrujący się w towary 

oferowane przez Foliarex Foroof. Wykonawcą mogą być  wyłączenie przedsiębiorcy tj. osoby 

fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, który ustawa 

przyznaje zdolność prawną, które prowadzą działalność gospodarczą. 

10.  Zakup towarów- zakup towarów wykorzystywanych przez Dekarzy, nabywane bezpośrednio 

przez Dekarzy lub Inwestora, na rzecz którego Dekarz wykonuje usługi. 

11.  Inwestor - podmiot zakupujący towary, których zakup powoduje naliczenie punktów w 

Programie, na skutek bezpośredniego działania Uczestnika Programu. 

12. Okres obowiązywania Programu – okres liczony od dnia rozpoczęcia Programu (01.07.2022 

r.) do dnia, w którym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu dojdzie do jego 

zakończenia. 
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§2 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału Uczestników w organizowanym przez 

Organizatora Programie. Regulamin wraz z Katalogiem Nagród zawiera wszystkie warunki, 

które Uczestnik akceptuje poprzez pobranie pierwszych Punktów. 

2. Organizatorem Programu „MUSTANG” jest Foliarex Foroof Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000378308. 

3. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Organizator określił datę rozpoczęcia Programu na dzień 01.07.2022 r. 

5. Program zostanie zakończony z dniem 30.06.2023 r.  W przypadku zmiany daty zakończenia 

Programu, Organizator poinformuje Uczestników o terminie zakończenia Programu, na co 

najmniej jeden (1) miesiąc przed nowym terminem jego zakończenia poprzez opublikowanie 

stosownej informacji na Stronie internetowe www.foliarexforoof.com.pl. 

6. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie wykonawcy usług budowlanych – dekarze. 
 

§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

 
 

1. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Programie jest wypełnienie Formularza przez 

Uczestnika Programu zawierającego następujące dane: nazwę, NIP, adres do korespondencji, 

adres email, nr telefonu oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru nagrody. 

2. Formularz można wypełnić elektronicznie poprzez dostępny formularz na stronie: 

 www.foliarexforoof.com.pl lub poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do 

niniejszego Regulaminu i przesłanie na adres mailowy: 

program.mustang@foliarexforoof.com.pl. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

3. Wypełnienie i przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu. 

 
 

§4 

WARUNKI NALICZANIA PUNKTÓW W PROGRAMIE 

 
 

1. Uczestnik Programu za nabycie towarów z Tabeli otrzymuje punkty w ilości wskazanej 

każdorazowo na opakowaniu produktu. 

2. Podstawą przyznania punktów jest dokonanie zakupu produktu w Punkcie Sprzedaży.  

3. Punkty naliczane i przydzielane są przez Organizatora. 

4. Programem objęte są zakupy produktów dokonane w okresie obowiązywania Programu przez 

Uczestnika Programu lub Inwestora, który nabył towar na skutek bezpośredniego działania 

Uczestnika Programu. 

5. W przypadku nabycia towaru przez Inwestora, punkty naliczane są Uczestnikowi Programu, 

który odeśle punkty wycięte z opakowań wraz z oświadczeniem, iż zakup nastąpił na skutek 

http://www.foliarexforoof.com.pl/
mailto:program.mustang@foliarexforoof.com.pl.
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bezpośredniego działania Uczestnika Programu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 

do Regulaminu. 

6. Punkty w Programie naliczane są na podstawie odesłanych punktów wyciętych z opakowań 

produktów. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania, w przypadkach określonych niniejszym 

Regulaminem lub w innych uzasadnionych sytuacjach, Punktów danemu Uczestnikowi na 

zasadach innych niż obowiązujące w danym momencie.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających zakup w celu 

weryfikacji, że podstawą zdobytych Punktów były rzeczywiście zakupy dokonane przez 

Uczestnika, lub też przez Inwestora, jeżeli Inwestor dokonał takiego zakupu na skutek 

bezpośredniego działania Uczestnika 

 
§5 

WERYFIKACJA 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania prawidłowości danych podanych 

przez Uczestnika Programu oraz złożonych oświadczeń, w tym prowadzenia przez 

Uczestnika działalności dekarskiej. 

2. Weryfikacja polega przede wszystkim na sprawdzeniu poprawności wypełnienia przez 

Uczestnika Programu warunków niniejszego Regulaminu. 

3. Naruszenie przez Uczestnika Programu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w 

szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, 

naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w 

Programie, upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Programu oraz powoduje 

utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań Programu. Z 

chwilą wykluczenia z Programu zgromadzone przez Uczestnika Programu punkty ulegają 

anulowaniu. 

§6 

SPOSÓB ODBIORU NAGRÓD Z LISTY NAGRÓD 

1. Po zdobyciu określonej w Katalogu liczby punktów, Uczestnik Programu nabywa prawo do 

otrzymania nagrody z Katalogu.  

2. Zmiana Katalogu i/lub liczby punktów niezbędnych do nabycia nagrody, nie wymaga zmiany 

Regulaminu i Tabeli towarów. Zmiana następuje poprzez upublicznienie na stronie 

 www.foliarexforoof.com.pl i obowiązuje od dnia upublicznienia. 

 

3. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę ani na przedmioty inne niż określone przez 

Organizatora, jako Nagrody. 

 

4. Nagroda zostaje przygotowana na podstawie zamówienia złożonego u pracownika Foliarex 

Foroof lub wysłanego listownie na adres Spółki. Zamówienie może zostać złożone poprzez 

przekazanie pracownikowi Foliarex Foroof lub odesłanie wyciętych punktów na adres: 

Foliarex Foroof Sp. z o.o. 

ul. Przejazdowa 2 AB,  

42-280 Częstochowa 

 

http://www.foliarexforoof.com.pl/
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5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Punktów zgromadzonych przez Uczestnika lub 

danych podanych przed odbiorem Nagrody, pod kątem ich rzetelności i prawdziwości. W celu 

weryfikacji tych danych Organizator uprawniony jest do skontaktowania się z Uczestnikiem. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia na Nagrodę w przypadku 

podania przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych, a Uczestnikowi nie 

przysługują względem Organizatora żadne roszczenia z tym związane. W razie stwierdzenia, 

że dane podane przez Uczestnika są rzetelne i prawidłowe, Organizator przystąpi do realizacji 

zamówienia na Nagrodę. 

6. Odbiór Nagrody jest możliwy tylko pod warunkiem, że Uczestnik zgromadził wymaganą przez 

Organizatora ilość Punktów. 

7. Nagrody będą dostarczane Uczestnikom za pośrednictwem pracowników Foliarex Foroof lub 

punktów sprzedaży lub  firm kurierskich w terminie do 30 dni od daty złożenia przez 

Uczestnika zamówienia na Nagrodę, po uprzednim spełnieniu warunków uprawniających do 

odbioru nagrody.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firm 

kurierskich związane z doręczaniem Nagród Uczestnikom, skutkujące w szczególności 

opóźnieniem w doręczaniu Nagród. 

8. Do odbioru nagrody upoważniony jest jedynie osoba wskazana w Formularzu o którym 

mowa w par. 3. 

9. Uczestnik Programu przy odbiorze nagrody podpisuje protokół przekazania nagrody. 

Odmowa podpisania protokołu przekazania nagrody powoduje odmowę wydania nagrody. 

Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

10. Jeżeli Uczestnik nie odbierze nagrody w terminie 60 dni od dnia złożenia zamówienia, będzie to 

równoznaczne z rezygnacją z odbioru nagrody. 

11. Wartość Nagród otrzymanych w Programie przez Uczestników będących przedsiębiorcami, 

stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym Uczestnicy ci 

zobowiązani są do rozliczenia tak uzyskanego przychodu we własnym zakresie. 

 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia obowiązywania 

Programu, a zdobyte do tego momentu punkty przepadają z zastrzeżeniem, że złożone w 

terminie 30 dni od zakończenia obowiązywania Programu zlecenia wymiany punktów na 

nagrody będą zrealizowane. 

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Programem 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

3. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora określone są wyłącznie w niniejszym 

regulaminie. 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.foliarexforoof.com.pl. 

5. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin albo wydać nowy Regulamin z ważnych 

powodów, takich jak:  

a) zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mająca bezpośredni wpływ na 

Regulamin i skutkująca koniecznością jego zmiany;  

http://www.foliarexforoof.com.pl/
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b) zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy władzy publicznej mająca 

bezpośredni wpływ Regulamin i skutkująca koniecznością jego zmiany;  

c) wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej mającej bezpośredni 

wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego zmiany; 

d) wprowadzenie nowych korzyści lub nagród lub zmiana rodzaju i zakresu bądź zasad 

przyznawania korzyści lub nagród określonych Regulaminem;  

e) zapobieganie naruszeniom prawa, naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie 

nadużyciom; 

f) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;  

g) przekształcenie Organizatora (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) 

Organizatora, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych 

adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu wskazanego w Regulaminie.  

6. O zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu Organizator ogłosi na stronie 

www.foliarexforoof.com.pl oraz powiadomi Uczestników na adres e-mail podany w związku z 

uczestnictwem w Programie doręczając zmieniony Regulamin lub nowy Regulamin. 

Powiadomienie o zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu będzie zawierać 

termin wejścia zmiany w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 7 (siedem) 

dni  od daty powiadomienia. Zmieniony Regulamin albo nowy Regulamin stosuje się do 

Uczestnika, który nie zrezygnował z uczestnictwa w Programie przed dniem wejścia zmiany w 

życie. 

7. Zasady Programu MUSTANG określa Regulamin oraz przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

TABELA PRODUKTÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM: 

 

MEMBRANA STROTEX MUSTANG 170 30 PUNKTÓW 

MEMBRANA STROTEX MUSTANG 210 40 PUNKTÓW 

MEMBRANA STROTEX MUSTANG 260 60 PUNKTÓW 

http://www.foliarexforoof.com.pl/


Załącznik nr 1 

FORMULARZ UCZESTNIKA PROGRAMU 

„MUSTANG” 
 

 

 
 

 

Nazwa firmy 
 

 

NIP 
 

 

Adres do korespondencji 
 

 

Email 
 

 

Nr telefonu 
 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do odbioru 

nagrody 

 

 

Oświadczam, że: 

1. akceptuję zapisy Regulaminu Programu „MUSTANG”; 

 

 
 

………………………………… 
Data i podpis osoby upoważnionej do działania 

w imieniu Uczestnika Programu 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Foliarex Foroof spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Częstochowie wraz z broszurą informacyjną 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wskazanych poniżej) przez Foliarex Foroof spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (dalej „FOLIAREX FOROOF”) z siedzibą w Częstochowie, 42-280 Częstochowa, ul. Przejazdowa 2 A-
B wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVIII Wydział Gospodarczego 
Krajowego Rejestru Sądowego w Częstochowie pod numerem KRS 0000378308, NIP 8943016935, REGON 021447590, 
wysokość kapitału zakładowego 776 000 złotych (opłacony w całości), oraz jej następców prawnych dla celów wzięcia udziału 
w Programie MUSTANG organizowanego przez FOLIAREX FOROOF. W związku z powyższym: 

1) * ☐  wyrażam zgodę na kontakt ze mną przez FOLIAREX FOROOF w celu realizacji zleceń, zamówień, usług, itp. 

2) * ☐  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FOLIAREX FOROOF, moich następujących danych: 

- dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres 
e-mail,  

- informacje o zawartych umowach, 

w celach marketingowych produktów i usług oferowanych przez FOLIAREX FOROOF z siedzibą w Częstochowie, w tym 
między innymi dla zindywidualizowanego dopasowania i przedstawienia ofert, badań satysfakcji ze świadczonych usług, 
statystyki handlowej. 

3) * ☐  wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną, w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych 
(w szczególności z użyciem poczty e-mail, wiadomości SMS, komunikatorów internetowych). 

4) * ☐  wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny dla celów marketingu bezpośredniego. 

 
 

Data:   Podpis:    

* Zaznaczyć właściwe. Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne i nie jest od nich uzależnione zawarcie jakiejkolwiek 
umowy dotyczącej produktów lub usług oferowanych przez Foliarex Foroof. 

 
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych klientów 

1) Administrator danych: FOLIAREX FOROOF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie. 
2) Cele przetwarzania: wykonanie umowy lub podjęcie działań niezbędnych dla zawarcia umowy, marketing produktów i 

usług oferowanych przez Administratora, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez 
stronę trzecią 

3) Podstawy prawne przetwarzania: zawarcie umowy, udzielona zgoda, uzasadniony interes Administratora 

4) Podmioty, którym dane osobowe będą przekazywane: podmioty świadczące usługi outsourcingowe dla Administratora, 
usługi IT, księgowe, prawne, organy publiczne, na podstawie wymogów ustawowych 

5) Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych 
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, inne prawa określone w poniższej informacji szczegółowej. 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów dostępna jest na stronie internetowej 

FOLIAREX FOROOF pod adresem www.foliarexforoof.com.pl. 

Na wyraźne żądanie Klienta klauzula informacyjna zostanie mu udostępniona w formie papierowej. 

http://www.foliarexforoof.com.pl./


Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU 

MUSTANG 
 

 

 

 

Nazwa firmy/Uczestnik 

Programu 

 

 

NIP 

 

 

Ja niżej podpisany/a, działający/a w imieniu i na rzecz ww. Uczestnika Programu oświadczam, 

że nabycie towarów przez Inwestora: 

 
………………………………………………………………………………………………… 

……… 

 
 

jest bezpośrednim działaniem Uczestnika Programu, a towary zostaną użyte przez Uczestnika 

Programu. 

 

 

 
………………………………… 

Data i podpis osoby upoważnionej do działania 

w imieniu Uczestnika Programu 

 

 

 

………………………………… 
Podpis Pracownika Punktu Sprzedaży 



Załącznik nr 3 

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY 

W PROGRAMIE MUSTANG 
 

 

 

 

Nazwa firmy 

 

 

NIP 

 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do odbioru 

nagrody 

 

NAGRODA 
 

Ilość punktów 

odesłanych do 

odbioru nagrody 

 

 

Nazwa nagrody 

 

 

Wartość nagrody (liczba 

punktów) 

 

 

Stan punktów po odbiorze 

nagrody 

 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór ww. nagrody. 

 

 

 
………………………………… 

Data i podpis osoby upoważnionej do działania 

w imieniu Uczestnika Programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


