biuro@novismo.com

Regulamin
i warunki uczestnictwa
w seminarium pt.”Wprowadzenie do TRIZ”
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.
§1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SEMINARIUM
1. Warunkiem udziału w seminarium jest wypełnienie formularza „Zgłoszenie
udziału w ”Wprowadzenie do TRIZ” dostępnego na stronie internetowej
www.novismo.com oraz wniesienie opłaty.
2. O udziale w seminarium 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 7 dni od
daty otrzymania faktury proforma, ale nie później niż na 3 dni robocze przed
rozpoczęciem seminarium. Za datę uiszczenia opłaty rejestracyjnej uznaję się
datę wpływu środków na konto Organizatora.
2. Nie dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Seminarium.
3. Organizator zastrzega sobie prawo udzielania dodatkowych rabatów zgodnie z
własnym uznaniem.
4. 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.
5. Organizator pokrywa koszty wynajęcia sali wykładowej, materiałów
papierowych i skromnego poczęstunku. Wszystkie pozostałe koszty nie
wymienione, takie jak np.: dojazd uczestnika, nocleg itp. nie są wliczone w
cenę seminarium.
6. Opłata za seminarium wynosi 250 zł brutto (203,25 zł netto + 23% VAT).
§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 rozpoczęciem seminarium i nie
dłużej niż do 14 dni od momentu wpłaty opłaty rejestracyjnej.
2. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w seminarium nastąpi w terminie krótszym
niż 7 dni przed jego rozpoczęciem, lub z powodu nieobecności uczestnika,
Organizator nie zwraca wniesionej opłaty.
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3. Jeżeli Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłacanej opłaty rejestracyjnej zostanie
ona zwrócona na wskazane konto w ciągu 14 dni od momentu otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od uczestnictwa w seminarium 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 seminarium 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 seminarium 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.
§5. GWARANCJA
1. Organizator gwarantuje przeprowadzenie Seminarium zgodnie z najlepszymi
praktykami szkoleniowymi w temacie i treści podanymi w serwisie Novismo
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 szkolenia.
§6. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje uczestników seminarium 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 szkolenie (zgodnie z własną decyzją i do wyboru
Uczestnika w przypadku podania opcji).
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§7. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
1. Organizator zapewnia, że Seminarium odbędzie się z zachowaniem
najwyższych standardów jakości. W razie 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 firmy Novismo Sp .z o.o. 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.
§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest firma
Novismo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37
lok.2.43.
2. Organizator informuje, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2014.1182 ze. zm.) dla celów przeprowadzenia tego Seminarium w
związku z jej przebiegiem oraz, że Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do
jego danych osobowych i ich poprawiania, lub usunięcia.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w celu skutecznego przeprowadzenia
procedury rejestracyjnej i dokonania płatności dane osobowe mogą być także,
zgodnie z wyborem uczestnika, przekazane innym operatorom, tu np.:
Syskonf, operator płatności elektronicznych.
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