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Regulamin  

 i warunki uczestnictwa 

w odpłatnych wydarzeniach Novismo  

 

 

Organizatorem jest firma Novismo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Domaniewskiej 37 lok. 2.43,  wpisana do KRS pod numerem 0000629741, 
identyfikująca się numerem NIP: PL5213743124. 
 
 
Słownik wybranych pojęć. 
W niniejszym regulaminie użyto następujących pojęć i ich określeń, których on dotyczy: 

1. Wydarzenie – oznacza odpłatne seminarium, szkolenie certyfikacyjne Novismo, bądź 
warsztaty prowadzone szczególnie w zakresie pragmatycznych innowacji na 
podstawie TRIZ prowadzone w formule otwartej. 

2. Seminarium – zajęcia o charakterze informacyjnym, szkoleniowym. 
3. Szkolenie certyfikacyjne Novismo – szkolenie na podstawie programu nauczania 

autorstwa prof. S. Ikovenko zgodnego z wymogami MA TRIZ dla kandydatów na 
specjalistów I, II, bądź III stopnia MA TRIZ. 

4. Warsztaty – praktyczne zajęcia w zakresie przetrenowania wiedzy nabytej podczas 
seminariów z zakresu pragmatycznych innowacji na podstawi TRIZ. 

 
 

TREŚĆ REGULAMINU 
 
 
§1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIU  

1. Warunkiem udziału w wydarzeniu i pozostanie jego Uczestnikiem jest wypełnienie 
właściwego danemu wydarzeniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie 
internetowej www.novismo.com, lub przesłanie zamówienia zawierającego dane 
przynajmniej jak w formularzu rejestracyjnym na adres mailowy: biuro@novismo.com.  

2. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.  
3. O przyjęciu zgłoszenia Organizator powiadamia Uczestnika za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 
 
 
§2. OPŁATA ZA SEMINARIUM  

1. Uczestnik ma obowiązek uiścić opłatę rejestracyjną najpóźniej do 14 dni od daty 
otrzymania faktury proforma, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem 
seminarium (za datę uiszczenia opłaty rejestracyjnej uznaję się  datę wpływu środków 
na konto Organizatora).  

2. Brak dokonania wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. 
3. Wysokość opłaty a także zakres świadczeń Organizatora na rzecz Uczestnika są 

zależne od wybranego pakietu przez Uczestnika oraz od terminu rejestracji.  
3.1. Ceny obniżone (early birds) dla wczesnej rejestracji obowiązują dla prawidłowo 

złożonych rejestracji, które wpłynęły do siedziby Organizatora wraz z dokonaną 
wpłatą do godz. 24.00 na minimum 60 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia. 

3.2. Ceny standardowe (normal) obowiązują dla prawidłowo złożonych rejestracji, które 
wpłynęły do siedziby Organizatora w okresie od 60 do 7 dni do godz. 24.00 przed 
datą rozpoczęcia wydarzenia. 
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3.3. Dla rejestracji w okresie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia wydarzenia (late) 

Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w wydarzeniu, bądź doliczyć 
dodatkowe koszty związane z późną rejestracją.   

3.4. Stawki oraz zawartość pakietów określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
3.5. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika zarejestrowanego 

jako „student” do wykazania faktu pozostawania studentem, bądź doktorantem.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo udzielania dodatkowych rabatów zgodnie z własną 

polityką rabatową oraz ogłoszonymi i obowiązującymi akcjami promocyjnymi. 
5. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Bank: mBank S.A. 

Nr konta: 64 1140 2004 0000 3802 7636 1519 wskazane przez Organizatora w 
procesie rejestracji. 

6. Wszystkie pozostałe koszty nie wymienione w załączniku nr 1 takie jak np.: dojazd, 
noclegi itp. nie są wliczone w cenę wydarzenia i Uczestnik pokrywa je we własnym 
zakresie.  

7. Opłaty za wydarzenie podane w załączniku nr 1 są cenami netto i należy do nich 
doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.  

 
 
§3. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SEMINARIUM  

1. Rezygnacja z uczestnictwa, bez konieczności podawania przyczyny i bez wpływu na 
rodzaj płatności, powinna być zgłoszona skutecznie w formie pisemnej na adres 
Organizatora, bądź mailem: biuro@novismo.com nie później niż 7 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia i nie dłużej niż do 14 dni od momentu 
wpłaty opłaty rejestracyjnej.  

2. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni 
przed jego rozpoczęciem, lub z powodu nieobecności uczestnika, Organizator nie 
zwraca wniesionej opłaty. 

3. Jeżeli Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłacanej opłaty rejestracyjnej zostanie ona 
zwrócona na wskazane konto w terminie do 14 dni od momentu otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od uczestnictwa w wydarzeniu z zachowaniem w mocy 
zapisów: §3 ust.1 i ust.2. 

4. Jeżeli Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty rejestracyjnej Organizator 
pomniejszy przysługującą kwotę o wszelkie koszty zwrotu takie jak koszty transakcji 
płatniczych.  

 
 
§4. ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SEMINARIUM  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany terminu bez 
podania przyczyny.  

2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Organizator poinformuje Uczestnika lub/i  
dokona zwrotu wniesionej opłaty.  

3. W przypadku odwołania wydarzenia odpowiedzialność finansowa Organizatora  będzie 
ograniczona wyłącznie do zwrotu wniesionej przez Uczestnika opłaty.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania 
przyczyn. 

5. Organizator zastrzega sobie  prawo wykreślenia Uczestnika z listy bez konieczności  
uzasadniania swojej decyzji, a jeśli wpłynęła opłata, zwrócić ją w pełnej wniesionej 
wysokości i dokonać korekty faktury jeśli została wystawiona. 
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§5. GWARANCJA 
1. Organizator gwarantuje przeprowadzenie wydarzenia zgodnie z najlepszymi 

praktykami szkoleniowymi w temacie i treści podanymi w załączniku nr 2, w 
szczególności z programem zajęć ogłoszonym na stornie www.novismo.com 

2. Po przeprowadzeniu rejestracji Organizator będzie kontaktował się z Uczestnikiem za 
pomocą adresu email podanego w procesie rejestracji w celu potwierdzenia rezerwacji 
i udzieleniu dodatkowych informacji dotyczących płatności i realizacji wydarzenia. 

3. Organizator gwarantuje otrzymanie certyfikatu Novismo tylko i wyłącznie po odbyciu 
przez uczestnika szkolenia i pomyślnym zaliczeniu egzaminu, który odbędzie się na 
jego zakończenie oraz po wniesieniu opłat.  

4. Przystąpienie do egzaminu jest opcjonalne i dobrowolne oraz zależy od decyzji 
Zamawiającego. 

5. Organizator nie gwarantuje zaliczenia egzaminu na I, II, bądź III stopień MA TRIZ. 
6. W przypadku nie zaliczenia egzaminu, Uczestnik ma prawo ponownego jednokrotnego 

podejścia do egzaminu do 60 dni od daty zakończenia seminarium, za dodatkową 
opłatą w wysokości 200 zł w uzgodnionym z Organizatorem terminie i formie. 

7. Umieszczenie danych uczestnika w publicznych bazach specjalistów zależy od 
spełnienia warunków niniejszego regulaminu, w szczególności paragrafu 5 pkt. 3, 4, 5 
i 6 oraz wyrażeniu stosownych zgód związanych z RODO (osobny formularz ze 
zgodami uczestnika).   
 

 
§6. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników wydarzenia wobec Organizatora powinny być 

zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora, lub 

mailem: biuro@novismo.com za potwierdzeniem odbioru. 

2. Organizator potwierdzi przyjęcie reklamacji w formie w jakiej otrzymał jej zgłoszenie. 
3. Organizator rozpatrzy wszelkie reklamacje w terminie do 15 dni roboczych od momentu 

wpłynięcia reklamacji. 
4. Organizator rozpatrzy reklamację i zaproponuje zwrot poniesionych kosztów, lub 

zaproszenie na inne wydarzenie (zgodnie z własną decyzją i do wyboru Uczestnika w 
przypadku podania opcji). 

 
 
§7. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 

1. Organizator zapewnia, że seminarium, szkolenie, bądź warsztaty odbędą się z 
zachowaniem najwyższych standardów jakości. W przypadku pytań, wątpliwości i 
sugestii prosimy kontaktować się na adres mailowy Organizatora: 
biuro@novismo.com. 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie materiały przekazane podczas 
seminarium są własnością Novismo i nie będą one w żaden sposób bez wiedzy 
Organizatora nagrywane, fotografowane, powielane czy rozpowszechniane,  
wykorzystywane do publicznych wystąpień, publikacji i w jakiejkolwiek działalności 
komercyjnej, a pozyskana wiedza będzie wykorzystana wyłącznie dla podniesienia 
kwalifikacji własnych Uczestnika i na jego użytek, czy użytek wykonywanych zadań 
zleconych przez jego pracodawcę. 
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§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest firma Novismo Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37 lok.2.43. 

2. Zarejestrowane dane osobowe zarządzane są na podstawie regulaminu zgodnego z 
RODO, opublikowanego i dostępnego na stronie www.novismo.com.  

 

 

 

 

Załącznik nr 1. 
 

 
Pakiety i rabaty 

 
Ilość miejsc Seminarium certyfikacyjne – I stopień MA TRIZ 

Early birds Normal  Late 

Student, doktorant 5 2232 zł 2400 zł 2800 zł 

Biznes 10 3255 zł 3500 zł 4000 zł 

Premium 10 3906 zł 4200 zł 4800 zł 
 

 
Pakiety i rabaty 

 
Ilość miejsc Seminarium certyfikacyjne – II stopień MA TRIZ 

Early birds Normal  Late 

Student, doktorant 5 3634 zł 4047 zł 4500 zł 

Biznes 10 5487 zł 5900 zł 6500 zł 

Premium 10 6324 zł 6800 zł 7500 zł 

 
 
Pakiety i rabaty 

 
Ilość miejsc Warsztaty pragmatyczne 

Early birds Normal  Late 

Student, doktorant 5 1302 zł 1400 zł 1800 zł 

Biznes 10 1302 zł 1400 zł 1800 zł 

Premium 10 1674 zł 1800 zł 2200 zł 
 

 

Pakiet Katering Materiały 
papierowe 

Materiały  
Exclusive 

Certyfikat Materiały 
elektron. 

Konsultacje      
4-godz.  

Uroczysta 
kolacja 

Inne 
Rabaty  

Student, 
doktorant 

Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie Nie 

Biznes Tak Tak Nie Tak Tak Nie 120 zł Tak 

Premium Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
 

W tabelach podano ceny netto. Do cen należy dodać podatek VAT w wysokości 23%.  

Wydarzenia prowadzone będą w j. polskim  

 

 

 

 

 

 

http://www.novismo.com/


       biuro@novismo.com          

Strona 5 z 5 
 

 

 

DEFINICJE ZAWARTOŚCI PAKIETÓW: 
Katering – oznacza poczęstunek podczas przerw kawowych (kawa, herbata, napoje, ciasteczka) oraz 
skromny lunch. 

Materiały papierowe - zawierają: ulotkę seminarium, program seminarium, opis postaci wykładowcy, 
slajdy wykładów, materiały informacyjne.  

Materiały exclisive - zawierają: teczkę ze skóry ekologicznej, bądź podobną, ulotkę seminarium, 
program seminarium, opis postaci wykładowcy, slajdy wykładów, materiały informacyjne.   

Materiały elektroniczne - zawierają dodatkowe tłumaczone na j. polski i nie tłumaczone materiały w 
j. angielskim, uzupełniające tematykę prowadzonego wydarzenia. 

Konsultacje 4 godz. – zawierają możliwość kontaktu osobistego – przyjazdu do uczestnika na terenie 
Polski, bądź zdalnego poprzez takie media jak np. SKYPE, telefonicznie, lub w innej formie ze 
specjalistą TRIZ, który merytorycznie odniesie się do postawionych zagadnień Uczestnika. 

Uroczysta kolacja – to posiłek wieczorny w wąskim gronie osób z możliwością rozmowy i wymiany 
doświadczeń na temat związany z wydarzeniem, pragmatycznymi innowacjami i tematy pokrewne. 

 

 

 

Załącznik nr 2. 

 

Temat wydarzenia:  zgodnie z ogłoszeniem wydarzenia na stronie www.novismo.com 

Termin wydarzenia:  zgodnie z ogłoszeniem wydarzenia na stronie www.novismo.com  

Miejscowość:  Polska, zgodnie z ogłoszeniem wydarzenia na stronie www.novismo.com 

Prowadzący:   zgodnie z ogłoszeniem wydarzenia na stronie www.novismo.com  

Program szkolenia Novismo: na podstawie programu nauczania autorstwa prof. S. Ikovenko  

Agenda zajęć:   zgodnie z ogłoszeniem wydarzenia na stronie www.novismo.com 
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