
     

 

  REGULAMIN WSPÓŁPRACY 

 

I. Zagadnienia wstępne. 
 

1. Postanowienia Regulaminu Współpracy skierowane są do osób pełnoletnich, posiadających pełną 
zdolność do czynności prawnych, które w codziennej pracy zawodowej zajmują się profesjonalną 
stylizacją brwi lub dopiero zamierzają związać swe plany zawodowe z branżą kosmetyczną.  

2. Organizatorem jest Anna Kołodziejska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Chorzowie 
(41-500 Chorzów) przy ul. 11 Listopada 49/14, NIP: 9542462658, REGON: 241103532. Kontakt 

z Organizatorem możliwy jest za pomocą następującego adresu mailowego 

ambasadorka@browhennapolska.pl lub pod numerem telefonu oraz 794-411-467 oraz 794-778-

305/07. 

 

II. Ambasadorka/Ambasador BrowXenna® Polska. 

 

§ 1 

[Warunki uzyskania tytułu Ambasadorki/Ambasadora] 

 

1. Warunkiem uzyskania tytułu Ambasadorki/Ambasadora BrowXenna® jest ukończenie szkolenia 

instruktorskiego przeprowadzonego przez Mentorkę/Mentora BrowXenna® Polska. 

W szkoleniu instruktorskim mogą wziąć udział osoby, które: 
a) są stylistkami/stylistami brwi, posiadającymi doświadczenie w pracy z produktami marki 

BrowXenna®  

b) są stylistkami/stylistami brwi i nie ukończyli żadnego szkolenia ze stylizacji brwi, jednak wykonane 

przez nich stylizacje są na bardzo wysokim poziomie, 

2. Osoby chcące uzyskać tytuł Ambasadorki/Ambasadora zobowiązane są do przesłania poprzez 

formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej Organizatora: 

a) 10 zdjęć różnych stylizacji brwi wykonanych przy użyciu produktów kosmetycznych marki 
BrowXenna® lub link do zdjęć obrazujących wykonane stylizacje zamieszczonych w mediach 

społecznościowych lub w chmurze 

b) krótkiego filmu z wykonywania zabiegu stylizacji brwi produktami BrowXenna® w przypadku osób 

które nie ukończyły, żadnego szkolenia z profesjonalnej stylizacji brwi. 
c) informacji  na temat odbytych szkoleń oraz czasie pracy na produktach marki BrowXenna®, 
d) opisu dotychczasowej drogi zawodowej, doświadczenia  

e) opisu miejsca wykonywanej działalności, tj. nazwa, adres, NIP ( jeśli posiada), adres strony 

internetowej i kanałów w mediach społecznościowych, jeżeli istnieją. 
 



 

 

 

§ 2 

[Szkolenie instruktorskie] 

 

1. Szkolenie instruktorskie składa się z 2 dniowych warsztatów z korzystania ze wszystkich produktów 

marki BrowXenna®, w tym henny pudrowej BrowXenna®, farbki BrowXenna®Oxygen 02, preparatów 

do laminacji brwi BrowXenna®, wosku do depilacji Brow Waxing System BrowXenna®. W trakcie 

szkolenia Mentorki/Mentorzy podzielą się również posiadaną wiedzą z zakresu marketingu i sposobu 
utrzymywania prawidłowych relacji z klientem. Zakres szkolenia uzależniony jest od gamy produktów 
oferowanych przez producenta, tym samym w razie wprowadzenia na rynek nowego produktu 

kosmetycznego, ulegnie on rozszerzeniu. Natomiast, w sytuacji wycofania lub wstrzymania produkcji 

danego produktu kosmetycznego, zakres szkolenia zostanie odpowiednio zmniejszony.  

2. Szkolenia przeprowadzane są przez Mentorki/Mentorów BrowXenna® Polska. Kursant sam wybiera 

i wskazuje Mentorkę/Mentora, u której odbędzie szkolenie. 
3. Szkolenie instruktorskie jest płatne. Cena 2-dniowego szkolenia instruktorskiego podana jest w 

załączniku wraz z pełnym programem szkolenia instruktorskiego. 
4. Szkolenie instruktorskie kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym. Aby cały egzamin 

zakończył się pozytywnym wynikiem, należy uzyskać co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi z 

części teoretycznej.  
5. Przedmiot szkolenia, jego miejsce oraz termin ustala Mentorka/Mentor wraz z kandydatem/ 

kandydatką. Mentorka/Mentor może uwzględnić uwagi kursantów co do przedmiotu i przebiegu 
szkolenia i odpowiednio je zmodyfikować.  

6. Tytuł Ambasadorki/Ambasadora uzyskuje kursant po odbyciu szkolenia instruktorskiego 

przeprowadzonego przez Mentorkę/Mentora zakończonego pozytywnym wynikiem z egzaminu 

całościowego. 
7. Po ukończonym szkoleniu u wybranej/go przez kursanta Mentorki/Mentora, Organizator prześle 

Ambasadorce/Ambasadorowi dwa egzemplarze umowy zawierającej zasady współpracy 
z Organizatorem, Certyfikat Ambasadorki/Ambasadora BrowXenna® Polska oraz Pakiet Powitalny. 

Ambasadorka/Ambasador, po podpisaniu obu egzemplarzy umowy, zobowiązana/y jest do odesłania 
na adres Organizatora kopii umowy. 

8. W przypadku nie zdania egzaminu teoretycznego kursant po 6 miesiącach ma możliwość ponownego 
przystąpienia do egzaminu bez potrzeby ukończenia po raz kolejny szkolenia instruktorskiego. 

9. Weryfikacja aktywności i działalności Ambasadorki/Ambasadora BrowXenna® Polska będzie miała 
miejsce co każde 6 miesięcy liczone od momentu nadania tytułu Ambasadorki BrowXenna® Polska. 

10. Umowa, o której mowa w pkt 7, jest zawierana na czas oznaczony, wynoszący rok, z możliwością 
jej wcześniejszego rozwiązania lub przedłużenia na kolejny rok w przypadkach przewidzianych 
w treści umowy. 

 



 

 

 

§ 3 

[Korzyści i obowiązki Ambasadorki/Ambasadora] 

 

1. Z posiadaniem tytułu Ambasadorki/Ambasadora związane są następujące korzyści: 
a) rabat instruktorski na wszystkie produkty dostępne w sklepie www.browhennapolska.pl, 
b) rabat w wysokości 10% na wejście na eventy, wydarzenia, pokazy i warsztaty on-line 

organizowane przez Organizatora, 

c) publikacja stylizacji brwi z wykorzystaniem produktów marki BrowXenna® w mediach 

społecznościowych Organizatora z podaniem imienia i nazwiska.   

d) informowanie Ambasadorki/Ambasadora o nadchodzących nowościach, promocjach 
i wydarzeniach, 

e) wpływ na dalszy rozwój szkoleń i rozwój własny 

f) przeprowadzanie szkoleń z programu szkoleniowego BrowXenna® Polska, wydawania 
certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń z programów szkoleniowych BrowXenna® 
Polska, 

g) możliwość skorzystania z pomocy językowej w dalszej certyfikacji Ambasadorki/Ambasadora- 

uzyskanie tytułu Top Artist BrowXenna® i Brand Trainer BrowXenna® 

h) w przypadku otrzymania tytułu Brand Trainer BrowXenna®,  Ambasadorce BrowXenna® Polska 

zostaje nadany tytuł Mentor&Trainer BrowXenna® Polska i uprawnia do wszystkich korzyści i 
obowiązków wynikających z posiadania tego tytułu.  

2. Warunkiem skorzystania z rabatu instruktorskiego, o którym mowa w pkt 1 lit. a, jest założenie 
przez Ambasadorkę/Ambasadora konta użytkownika w sklepie internetowym 

www.browhennapolska.pl. Jeżeli Ambasadorka/Ambasador jest właścicielem lub współpracuje 
z salonem kosmetycznym posiadającym już konto użytkownika w sklepie internetowym 
www.browhennapolska.pl, to nie jest zobowiązana do założenia osobnego konta użytkownika, 
lecz może korzystać z konta posiadanego przez salon kosmetyczny. W takiej sytuacji wszystkie 
transakcje zrealizowane po podpisaniu umowy z Ambasadorką za pomocą konta użytkownika 
przypisanego dla salonu kosmetycznego są traktowane jako transakcje dokonane 

przez Ambasadorkę/Ambasadora.  

3. Wysokość rabatu instruktorskiego uzależniona jest od kwoty jednorazowego zamówienia. Stawki 

rabatów instruktorskich zostaną przedstawione w umowie współpracy. 
4. Ambasadorka posiada również możliwość dystrybucji produktów BrowXenna®. W takim przypadku 

przysługuje rabat dystrybucyjny oferowany przez Organizatora. 

5. Do obowiązków Ambasadorki/Ambasadora należy: 
a) przeprowadzanie szkoleń dla osób chcących nabyć potrzebne umiejętności w zakresie stylizacji 

brwi celem wykorzystywania w swej działalności produktów marki BrowXenna® lub poszerzenia 
swej wiedzy, 



b) korzystanie z logotypu ze znakiem wodnym i dopiskiem Ambasadorka/Ambasador BrowXenna® 

Polska- logotyp należy zamieszczać na zdjęciach stylizacji brwi produktami BrowXenna® 

wykonanych przez Ambasadorkę/Ambasadora publikowanych w mediach społecznościowych, 
jak również na stronie internetowej Ambasadorki/Ambasadora ( jeśli taką posiada), 
a także w pomieszczeniach zajmowanych przez salon kosmetyczny, ( np. certyfikat)  

c) przedstawianie rzetelnej wiedzy kursantom i świadczenie usług na najwyższym poziomie, 
d) zakup materiałów szkoleniowych dla kursantów wyłącznie za pośrednictwem sklepu 

internetowego www.browhennapolska.pl, w tym zakup produktów kosmetycznych z rabatem 

instruktorskim,  

e) wykonanie zdjęcia Ambasadorki/Ambasadora w fartuchu BrowXenna® Polska na białym tle 

celem udostępnienia zdjęcia Ambasadorki/Ambasadora na stronie internetowej 

www.browhennapolska.pl wraz z adresem i linkiem do kanałów w mediach społecznościowych, 
f) udostępnianie zdjęć wykonanych stylizacji brwi z hasztagiem #teambrowhennapolska 

#browhennapolska, #ambasadorkabrowhennapolska bez dodawania hashtagów innych 

marek kosmetycznych związanych ze stylizacją brwi- dotyczy tylko zdjęć wykonanych produktami 
BrowXenna®. 

g) zamieszczanie w opisie zdjęcia stylizacji publikowanych w mediach społecznościowych 
informacji dokładnym oznaczeniem kolorów BrowXenna®. 

 

 

III. Mentor&Trainer Marki BrowXenna Polska. 

 

§ 1 

[Kto może zostać Mentorką/Mentorem] 

 

      Tytuł Mentor&Trainer BrowXenna® Polska przyznawany jest osobom posiadającym tytuł Brand 

Trainer BrowXenna® nadawany przez producenta kosmetyków marki BrowXenna®, 

które założą konto użytkownika w sklepie www.browhennapolska.pl i będą dokonywać zakupów 
produktów kosmetycznych za jego pomocą. Jeżeli Mentorka/Mentor posiada lub współpracuje z 
salonem kosmetycznym, to nie jest zobowiązana do założenia osobnego konta użytkownika, lecz 
może korzystać z konta posiadanego przez salon kosmetyczny. W takiej sytuacji wszystkie 
transakcje zrealizowane za pomocą konta użytkownika przypisanego dla salonu kosmetycznego 
po podpisaniu umowy z Mentorką są traktowane jako transakcje dokonane przez 

Mentorkę/Mentora. Zamówienia należy dokonywać wyłączenie za pośrednictwem sklepu 
internetowego www.browhennapolska.pl.  

 

§ 2 

[Warunki uzyskania tytułu Mentorki/Mentora] 

 



1. Osoby chcące uzyskać tytuł Mentorki/Mentora zobowiązane są do przesłania na adres mailowy 
ambasadorka@browhennapolska.pl zgłoszenia wraz z 

a) 5 zdjęciami różnych stylizacji brwi wykonanych przy użyciu produktów kosmetycznych marki 
BrowXenna® lub linkiem do zdjęć obrazujących wykonane stylizacje, zamieszczonych 
w mediach społecznościowych, lub w chmurze. 

b) skanem certyfikatu Trainer BrowXenna® 

c) opisem dotychczasowej drogi zawodowej, doświadczenia i  odbytych szkoleń,  

d) opisem salonu kosmetycznego, tj. nazwa, adres, NIP ( jeśli posiada), adres strony internetowej i 

kanałów w mediach społecznościowych, jeżeli istnieją. 
2. Po zaakceptowaniu kandydatury na Mentorkę/Mentora przez Organizatora, Organizator prześle 

Mentorce/Mentorowi dwa egzemplarze umowy zawierającej zasady jej współpracy z Organizatorem, 

Certyfikat Mentor&Trainer BrowXenna® Polska oraz Pakiet Powitalny.  

3. Mentorka/Mentor, po podpisaniu obu egzemplarzy umowy, zobowiązana jest do ich odesłania na 
adres Organizatora kopii umowy. Umowa jest zawierana na czas oznaczony, wynoszący rok, z 
możliwością jej wcześniejszego rozwiązania lub przedłużenia.  

4. Mentorka/Mentor otrzyma od Organizatora Certyfikat Mentor&Trainer BrowXenna® Polska 

potwierdzający najwyższą jakość prowadzonych szkoleń instruktorskich oraz szkoleń z programu 
szkoleniowego BrowXenna® Polska z zakresu stylizacji brwi i wykorzystywania produktów 

kosmetycznych marki BrowXenna®. 

5. Weryfikacja aktywności i działalności Mentora/Mentorki BrowXenna® Polska będzie miała miejsce co 
każde 6 miesięcy liczone od momentu nadania tytułu Mentor&Trainer  BrowXenna® Polska. 

 

§ 3 

[Korzyści i obowiązki Mentorki/Mentora] 

 

1. Z posiadaniem tytułu Mentorki/Mentora związane są następujące korzyści: 
a) rabat mentorski na wszystkie produkty kosmetyczne dostępne w sklepie 

www.browhennapolska.pl  Wysokość rabatu mentorskiego uzależniona jest od kwoty 
jednorazowego zamówienia. Stawki rabatów mentorskich zostaną przedstawione w umowie 

współpracy. 
b) Mentorka/Mentor posiada również możliwość dystrybucji produktów BrowXenna®. W takim 

przypadku przysługuje rabat dystrybucyjny oferowany przez Organizatora.  
c) możliwość bezpłatnego wejścia na eventy, wydarzenia, pokazy i wydarzenia on-line, 

d) uprawnienie do aktywnego uczestnictwa w targach branżowych w ramach stoiska 
przygotowanego przez Organizatora, 

e) udziału jako prelegent podczas wydarzeń targowych oraz konferencjach organizowanych 
przez Organizatora, 

f) zasilania składu jury podczas przeprowadzanych przez Organizatora Mistrzostw Stylizacji Brwi 

oraz wspólnego, aktywnego przygotowywania tego typu wydarzeń, 



g) możliwość uczestnictwa w pokazach lub samodzielnego organizowania pokazów, kursów, 
webinariów dotyczących produktów marki BrowXenna® przy wsparciu Organizatora, 

h) współudział w opracowywaniu programów szkoleniowych, cenników i materiałów edukacyjnych 
dla Ambasadorek/Ambasadorów oraz pozostałych klientów Organizatora,  

i) możliwość publikacji zdjęć prac Mentorki/Mentora w materiałach edukacyjnych i szkoleniowych, 
j) publikacja stylizacji brwi z wykorzystaniem produktów marki BrowXenna® w mediach 

społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, zdjęcia zostaną oznaczone imieniem 

i nazwiskiem Mentorki/Mentora. 

2. Do obowiązków Mentorki/Mentora należy:  
a) korzystania z logotypu ze znakiem wodnym i dopiskiem Mentor&Trainer BrowXenna® Polska – 

logotyp należy zamieścić na zdjęciach stylizacji wykonanych przez Mentorkę/Mentora 

publikowanych w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Mentorki/Mentora 

b) ( jeśli taką posiada), a także w salonie kosmetycznym Mentorki/Mentora ( np. certyfikat) 

c) analiza prac kandydatek na Ambasadorki/Ambasadorek BrowXenna® Polska 

oraz weryfikowanie ich umiejętności, 
d) przeprowadzania szkoleń instruktorskich dla kandydatów na  Ambasadorki/Ambasadorów 

BrowXenna® Polska, 

e) przeprowadzania szkoleń z programu szkoleniowego BrowXenna®  Polska dla osób chcących 
nabyć potrzebne umiejętności z zakresu stylizacji brwi produktami marki BrowXenna®  celem 

wykorzystywania ich w swej działalności lub poszerzenia swej wiedzy, 

f) przedstawianie rzetelnej wiedzy kursantom i świadczenie usług na najwyższym poziomie, 
g) zakup materiałów szkoleniowych dla kursantów wyłącznie za pośrednictwem sklepu 

internetowego www.browhennapolska.pl, w tym zakup produktów kosmetycznych z rabatem 

mentorskim,  

h) zdjęcie Mentorki/Mentora koszulce marki BrowXenna® Polska i białej marynarce celem 

udostępnienia zdjęcia Mentorki/Mentora na stronie internetowej www.browhennapolska.pl wraz 
z adresem i linkiem do kanałów w mediach społecznościowych, 

i) udostępnianie zdjęć wykonanych stylizacji brwi z hashtagiem #mentorkabrowhennapolska 

#browhennapolska, #teambrowhennapolska, bez dodawania hashtagów innych marek 

kosmetycznych.- 

h) udostępniania w mediach społecznościowych wyłącznie zdjęć stylizacji brwi wykonanych 

przy użyciu produktów kosmetycznych  BrowXenna®- dotyczy tylko zdjęć wykonanych 
produktami BrowXenna®. 

i) zamieszczanie w opisie zdjęcia stylizacji publikowanych w mediach społecznościowych 
informacji dokładnym oznaczeniem kolorów BrowXenna®. 

 

IV. Top – Artist BrowXenna®/ Brand Trainer BrowXenna®. 

 

1. Tytuł Top – Artist BrowXenna® oraz Brand Trainer BrowXenna® przyznawany jest bezpośrednio 
przez rosyjskiego producenta kosmetyków BrowXenna®. 



2. Organizator zapewnia profesjonalną pomoc językową do uzyskania tytuł Top-Artist oraz Brand 

Trainer BrowXenna®. 

3. Osoby chcące rozpocząć proces certyfikacji przez producenta na Top – Artist, a potem Brand Trainer  

zobowiązane są do przesłania na adres mailowy ambasadorka@browhennapolska.pl informacji 
o chęci przystąpienia do procesu certyfikacji. 

4. Organizator zobowiązuje się do przesłania wszelkich wytycznych niezbędnych do zgłoszenia 
u  producenta BrowXenna®  chęci rozpoczęcia procesu certyfikacji oraz odpowiednich formularzy 
wraz z tłumaczeniem. 

5. Po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji Ambasadorka/Ambasadorka posiadając tytuł 
Trainer BrowXenna® nadany przez producenta automatycznie otrzymuje status Mentor&Trainer 

BrowXenna® Polska. Status ten zostaje przyznany poprzez podpisanie odpowiedniej umowy.  

 

 

 

V. Postanowienia końcowe. 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2020 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Nowa treść Regulaminu 
zostanie udostępniona członkom programu partnerskiego poprzez jego przesłanie na podany 

przez nich adresy mailowe.   

 


