
Plac zabaw 
dla psów

Przyjazna inwestycja 



Psi plac zabaw –Inwestycja  przyjazna  wszystkim  mieszkańcom

Przyjazna przestrzeń znakomita   inwestycja
Idealne rozwiązanie dla właścicieli psów, 
którzy cenią sobie aktywne spędzanie 
czasu.

Psie parki i place zabaw stanowią 
element bezpiecznej strefy zarówno dla 
zwierząt jak i ich opiekunów.
 
Wydzielone i ogrodzone strefy pomagają 
utrzymać całą przestrzeń w czystości.

Psi plac zabaw to atut nowoczesnych, pełnych 
energii miast, osiedli projektowanych z myślą  
o wysokiej ergonomii użytkowej.

Miejsca docelowych spacerów, spotkań 
w grupie miłośników czworonogów to wyraz 
dbałości o aktywizację grup społecznych, 
zarówno osób młodych, aktywnych jak  
i starszych.

Urządzenia wykonane z wysokiej jakości 
materiałów, odporne na nasze warunki 
atmosferyczne, to inwestycja na wiele lat.



Realizacja Wilanów  Dog Park
Na zlecenie brytyjskiego producenta karmy dla zwierząt Butcher’s Pet 
Care we współpracy z Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy stworzyliśmy 
park dla psów - Wilanów Dog Park.

Na blisko 1000 m2 piaskowo - żwirowego, ogrodzonego terenu na 
wszystkie czworonogi czeka wiele atrakcji: slalom, ścieżka, równoważnia, 
kładki, tuba, regulowane drążki do skoków a nawet pierścienie do 
przeskoków. 

W parku są dwie strefy: dla mniejszych i większych psiaków, dzięki czemu 
mogą się one bawić w towarzystwie podobnych do siebie wzrostem 
czworonożnych przyjaciół. 
Rosnące na terenie parku drzewa gwarantują wypoczynek w przyjaznym 
otoczeniu i chłodnym cieniu podczas lata. 
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znakomita   inwestycja
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Urządzenia  dla  mniejszych  psów
Szałas mały

Tuba mała

Wyrabia odwagę, zwinność i precyzję. Pies 
powinien wchodzić na szałas powoli przy asekuracji 
przewodnika.

Pies przechodząc przez tubę ćwiczy swoją odwagę. 
Żeby ułatwić mu przechodzenie przez zamkniętą 
przestrzeń tuby można wykonywać ćwiczenie 
w dwie osoby - jedna pomaga psu przy wejściu,  
a druga zachęca do pokonania przeszkody przy 
wyjściu.

Platforma wykonana jest z płyty HDPE wzmocnionej 
dodatkowym stelażem. Słupy wykonane są z profilu 
o wymiarach 50 x 50 mm. 
 
Wym.: 188 x 58 x 40 cm

Mały tunel w formie tuby do przechodzenia 
wykonany jest z blachy stalowej. Słupy wykonane są 
ze stalowej rury okrągłej o średnicy 48 mm. 
 
Wym.: 59 x 96 x 56 cm

urządzenie dostępne w wersji HDPE

urządzenie dostępne w wersji metalowej

śr. otworu 45 cm

nr kat p010-h

nr kat. p013
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Drążek do przeskoków mały

Pierścienie do przeskoków małe

urządzenie dostępne w wersji metalowej

urządzenie dostępne w wersji metalowej

śr. otworu 41 cm
Ćwiczenie wyrabia skoczność. Pies odbijając się 
od ziemi przeskakuje przez pierścień wskazany 
przez przewodnika. Ćwiczenie powinno się 
zaczynać od najniższych pierścieni.

Element wykonany jest z okrągłej, stalowej rury 
o średnicy 42 mm.
Wym.: 92 x 126 x 5 cm

Zabawa na urządzeniu zachęca psa do ćwiczenia 
skoczności. Zwierzę przeskakuje nad drążkiem, 
którego wysokość jest regulowana w zależności 
od jego wielkości.

Słupy wykonane są z rury kwadratowej 40 x 60 mm. 
Wym.: 24 x 93 x 51 cm

nr kat. p014

nr kat. p012
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Ćwiczenie wyrabia poczucie równowagi i odwagę. 
Urządzenie dla zaawansowanych. Pies wchodzi na 
równoważnię, a następnie umiejętnie balansując 
przechodzi z jednego końca na drugi. Pies powinien 
być asekurowany podczas pokonywania przeszkody.

Równoważnia wykonana jest z płyty HDPE 
wzmocnionej dodatkowym stelażem. Słupy są z rury 
stalowej o średnicy 60 mm.
Wym.: 40 x 119 x 31 cm

Słupy ścieżki wykonane są z okrągłej rury stalowej o 
średnicy 76 mm. Górna część wykonana jest z płyty 
HDPE.
Wym.: śr. platformy 38 cm, wys. 23 - 43 cm

Pies przeskakuje z jednego miejsca na drugie, 
po platformach znajdujących się na różnych 
wysokościach. Po wykonaniu ćwiczenia pies 
powinien zejść na ziemię na wyraźną komendę 
przewodnika. Ćwiczenie uczy posłuszeństwa, 
zaufania i opanowania. W zestawie 3 platformy.

Platforma potrójna

Równoważnia ruchoma mała

urządzenie dostępne w wersji HDPE

urządzenie dostępne w wersji HDPE

nr kat. p011-h

nr kat. p015-h
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Zabawa rozwija odwagę i opanowanie. Pies wskakuje 
na platformę i zatrzymuje się na niej, po czym 
przyjmuje pozycję siedzącą i pozostaje na niej do 
czasu komendy danej przez przewodnika.

Platforma jest wykonana z płyty HDPE wzmocnionej 
dodatkowo stelażem. Wymiary: 90 x 90 x 30 cm

Pies przechodzi między słupkami mijając je raz  
z prawej, raz z lewej strony. Zabawa usprawnia 
koncentrację i zwinność. W zestawie 6 elementów.

Słupy slalomu wykonane są z okrągłych rur 
stalowych o średnicy 48 mm posadowionych w 
gruncie na głębokości 30 cm.
Wym.: 300 x 5 x 92 cm

Urządzenie dla początkujących. Pies przeskakuje nad 
drążkiem zaczynając od najniższego poziomu. 
Z czasem drążek zawieszamy coraz wyżej. Ćwiczenie 
wyrabia skoczność.

Regulowany drążek do przeskakiwania 
z 5 - stopniową regulacją wysokości. 
Wym.: 183 x 20 x 87 cm

Urządzenia  dla dUżych  psów
Platforma Łapa

Slalom

Drążek do przeskakiwania duży

urządzenie dostępne w wersji HDPE

urządzenie dostępne w wersji metalowej

nr kat. p001-h

nr kat. p002

urządzenie dostępne w wersji metalowej nr kat. p009
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Pies wskakuje do tuby i przechodzi przez nią 
na drugą stronę. Żeby zachęcić psa do przejścia 
przez zamkniętą przestrzeń tuby w zabawie mogą 
uczestniczyć dwie osoby. To zadanie ćwiczy odwagę.

Duży tunel w formie tuby do przechodzenia, 
wykonany jest z blachy stalowej.
Wym.: 152 x 90 x 101 cm

śr. otworu 80 cm

Tuba duża
urządzenie dostępne w wersji metalowejnr kat. p008
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Pies odbijając się od ziemi przeskakuje przez 
pierścień wskazany przez przewodnika. Ćwiczenia 
należy zacząć od najniższego pierścienia. 
Ćwiczenie wyrabia skoczność.

Pierścienie wykonane są z okrągłej, stalowej rury 
o średnicy 42 mm. 
Wym.: 192 x 5 x 147 cm

Urządzenie dla początkujących. Pies zaczyna spacer 
wchodząc na kładkę. Ćwiczenie wymaga kontaktu 
z przewodnikiem, wyrabia odwagę i zaufanie do 
przewodnika.

Platforma wykonana z płyty HDPE, wzmocnionej 
dodatkowym stelażem. Słupy z profilu o wymiarach 
50 x 50 mm.
Wym.: 75 x 590 x 48 cm

Urządzenie dla zaawansowanych czworonogów. 
Pies wchodzi na równoważnię, a następnie 
umiejętnie balansując ciałem przechodzi  
z jednego końca na drugi. Pies powinien przejść 
przez urządzenie od początku do końca, nie 
może wskakiwać na nie w dowolnym miejscu. 
Zabawa wyrabia równowagę i buduje zaufanie do 
przewodnika.

Równoważnia wykonana z płyty HDPE, wzmocnionej 
dodatkowym stelażem.
Wym.: 50 x 235 x 70 cm

śr. otworu 61 cm

Kładka

Pierścienie do przeskoków duże

urządzenie dostępne w wersji HDPE nr kat. p007-h

urządzenie dostępne w wersji metalowej nr kat. p006

Równoważnia ruchoma
urządzenie dostępne w wersji HDPE nr kat. p003-h
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Zabawa wyrabia u zwierząt odwagę, zwinność 
i precyzję w pokonywaniu przeszkód. 
Pies powinien wchodzić na nią powoli przy asekuracji 
przewodnika.

Platforma wykonana jest z płyty HDPE, wzmocnionej 
dodatkowym stelażem. 
Wym.: 237x 75 x 61 cm

Spacer po platformach o różnej wysokości wymaga 
od psa wyjątkowej koncentracji. Stanowi prawdziwy 
test zwinności. Zabawa pomaga rozwijać równowagę 
i pewność siebie. Podczas wykonywania ćwiczenia 
należy asekurować psa.

Słupy ścieżki wykonane są z okrągłej rury stalowej o 
średnicy 76 mm. Górna część wykonana jest z płyty 
HDPE. W zestawie 5 elementów.  
Wym.: średnica platformy 38 cm, wysokość 23 - 43 cm

Ścieżka po platformach
urządzenie dostępne w wersji HDPEnr kat. p004-h

Szałas duży
urządzenie dostępne w wersji HDPEnr kat. p005-h
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Kosz Rex Max

Kosz Szarik

Kosz Szarik Max

nr kat. 6304126

nr kat. 6304127

nr kat. 6304128

Wykonany z blachy ocynkowanej, 
malowany proszkowo pojemnik 
na psie odchody. Otwór kosza jest 
przesłonięty ruchomą klapką, co za-
bezpiecza zawartość przed opadami 
atmosferycznymi. Górna pokrywa 
jest zamykana na trójkątny klucz, 
co z jednej strony ułatwia jego 
opróżnianie, a z drugiej zabezpiecza 
przed niepotrzebnym otwieraniem. 
Kosz jest szczelny i wyposażony 
w wewnętrzne wiadro ułatwiające 
opróżnianie.
 
-pojemność 35 l 
-wysokość 58 cm 
-średnica 34 cm

Pojemnik na psie odchody wyko-
nany z blachy ocynkowanej, malo-
wany proszkowo. Pokrywa górna 
zamykana na klucz trójkątny. Otwór 
zabezpieczony klapką. Kosz wypo-
sażony jest w wewnętrzne wiadro 
ułatwiające opróżnianie. W zesta-
wie podajnik na torebki.
 
-pojemność 50 l  
-wysokość 80 cm  
-szerokość 45 cm  
-głębokość 25 cm

Duży pojemnik na psie odchody 
wykonany z blachy ocynkowanej, 
malowany proszkowo. Posiada opis 
informujący o przeznaczeniu. jest 
szczelny i funkcjonalny. Wyposa-
żony został w wewnętrzne wiadro 
ułatwiające opróżnianie oraz w 
podajnik na worki. Podstawa kosza 
przystosowana jest do ewentualne-
go kotwiczenia do podłoża.   
 
- pojemność 50 l  
- wysokość 150 cm  
- szerokość 48 cm  
- głębokość 30 cm
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ZAMÓWIENIA:
Uprzejmie informujemy, że mogą Państwo złożyć zamówienie na 
kilka sposobów:
- drogą mailową: biuro@novumedukacja.pl
- pocztą, na adres:
NOVUM ul. Gnieźnieńska 2
12-100 Szczytno
- faxem: (+48 89) 623 29 87
- przez nasz sklep internetowy: www.novumedukacja.pl
Bardzo ważne jest podanie pełnej nazwy zamawiającego, adresu 
i numeru NIP, jak również numeru telefonu i adresu mailowego 
(dla ułatwienia kontaktu) oraz adresu montażu, jeżeli jest inny niż 
adres zamawiającego.

CENY:
1. Wszystkie aktualne ceny urządzeń oraz ich montażu podane 
są w osobnym cenniku, który można pobrać na www.
novumedukacja.pl. Ceny w cenniku nie zawierają kosztu 
transportu - wyliczany jest on indywidualnie. Koszt transportu 
można zweryfikować w specjalnie przygotowanym narzędziu na 
www.novumedukacja.pl, lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi 
Klienta.
2. Urządzenia placów zabaw standardowo przygotowane są do 
montażu w gruncie na głębokość ok. 60 cm. Wszelkie zmiany/
modyfikacje urządzeń oraz ponowny przyjazd ekipy montażowej 
w przypadku przełożenia terminu montażu z winy Klienta 
(nieprzygotowany teren, brak osoby odpowiedzialnej) będzie 
powodował przełożenie terminu i naliczenie kosztów przyjazdu, 
wykonania modyfikacji w urządzeniach itp.
3. Do ceny piaskownic nie wliczone są koszty piasku.
4. Wykonanie projektu i zgłoszenie budowy placu zabaw do 
odpowiednich organów, przygotowanie bezpiecznej nawierzchni, 
demontaż starych urządzeń, krzewów, drzew itp. leży w gestii 
Inwestora o ile zakres prac nie został wyceniony wcześniej ze 
Sprzedającym. Niniejsza oferta jest ważna do dnia wydania 
nowego cennika, jednakże firma NOVUM zastrzega sobie 
możliwość zmiany cen w przypadku: zmiany wysokości stawki 
podatku VAT, ceł, kursu wymiany walut czy znacznej zmiany cen 
dostawców. Pragniemy jednocześnie poinformować, że aktualne 
ceny znajdą Państwo zawsze na naszym portalu internetowym: 
www.novumedukacja.pl

TRANSPORT I MONTAŻ:
Klientowi przysługuje możliwość rezygnacji z usług transportu i/
lub montażu. W przypadku rezygnacji z usługi transportu Klient 
zobowiązuje się we własnym zakresie odebrać zamówiony 
towar z siedziby firmy NOVUM w terminie uzgodnionym z Działem 
Obsługi Klienta. W przypadku rezygnacji z usługi montażu klient 
zobowiązuje się we własnym zakresie zamontować zamówione 
urządzenie/nia zgodnie z instrukcjami montażu (mając 
świadomość, że gwarancja nie obejmuje usterek oraz szkód 
spowodowanych nieprawidłowym/wadliwym montażem).

WARUNKI PŁATNOŚCI:
W przypadku zamówień od klientów indywidualnych, 
stowarzyszeń, fundacji czy firm, standardową formą płatności 
jest przedpłata 100% na konto przed realizacją zamówienia 
(UWAGA: wybierając tę opcję, prosimy o dokonanie przelewu na 
podstawie faktury, którą otrzymają Państwo na skrzynkę mailową 
lub pocztą), bądź płatność przy odbiorze. Placówkom publicznym 
(szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze) i stałym 
klientom oferujemy 14-dniowy termin płatności, ewentualnie 
płatność przy odbiorze. W przypadku nieuregulowania płatności 
w przewidzianym terminie, zostaną naliczone ustawowe odsetki. 
Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnych warunków 
płatności. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, tel. + 
48 89 623 29 85

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU:
Do czasu uregulowania należności za dostarczone produkty, 
towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

GWARANCJA:
1. Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy, istnieje 
możliwość odpłatnego przedłużenia do 36, 48 i 60 miesięcy.
2. Usługi i produkty wykonywane przez firmę Novum w zakresie 
projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu urządzeń 
na place zabaw dla dzieci objęte są ubezpieczeniem OC  z 
włączeniem OC za produkt.
3. Reklamację należy przesłać wraz z kopią podpisanej karty 
gwarancyjnej (zgodnie z Zasadami składania reklamacji), 
zgłoszenia które nie będą kompletne, nie będą rozpatrywane.
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte po 
uregulowaniu przez Zamawiającego całości należności z tytułu 
wykonanych robót.
5. Gwarancją nie są objęte:
a) części eksploatacyjne jak łożyska, przetarcia ogniw łańcucha 
i tulejek w częściach stanowiących elementy połączeniowe/
ruchome, przetarcia oplotu lin polipropylenowych oraz 
elementy amortyzujące które ulegają naturalnemu zużyciu w 
wyniku normalnej eksploatacji;
b) wytarcia powłoki malarskiej w wyniku eksploatacji;
c) nieznaczne odkształcenia materiału w wyniku działania 
warunków atmosferycznych;
d) uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane 
niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, 
niedbałością klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z 
instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa;
e) akty wandalizmu;
f) mechaniczne uszkodzenia produktów i wywołane nimi wady;
g) urządzenia, które osoby inne niż Producent lub Przedstawiciel 
naruszyły lub, w których przeprowadziły przeróbki, zmiany lub 
naprawy bez wcześniejszego zgłoszenia do Przedstawiciela lub 
Producenta i otrzymania pisemnej akceptacji;
h) działania spowodowane klęskami żywiołowymi oraz działania 
siły wyższej;
i) urządzenia zamontowane w sposób niezgodny z instrukcją 
montażu;
j) występowanie naturalnych nalotów tlenku żelaza oraz śniedzi 
na elementach montażowych oraz spawach;
k) naturalne procesy zachodzące w drewnie i materiałach 
drewnopochodnych, pęknięcia, odkształcenia, przebarwienia 
koloru, sporadyczny wypływ żywicy, nie stanowiące zagrożenia 
dla nośności konstrukcji urządzenia;
l) urządzenia drewniane, których powłoka ochronna nie była 
odnawiana przez Inwestora przynajmniej raz w roku.
m) nawierzchnie sportowe, które nie były poddawane 
zabiegom pielęgnacyjnym zgodnie z wymagania producenta.
6. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają 
się własnością Producenta.
7. Wymogiem dochowania ochrony gwarancyjnej jest 
wykonywanie kontroli zgodnie z przekazaną instrukcją
kontroli i konserwacji oraz zapisami normy bezpieczeństwa PN-
EN1176:2009, PN-EN 16630:2015-06.
8. Dopilnowanie terminowego wykonywania przeglądów leży 
w gestii Zamawiającego i/lub Administratora, do wykonania 
corocznej kontroli podstawowej uprawniony jest jedynie 
autoryzowany serwis producenta, po wykonaniu przeglądu, 
Zamawiający otrzyma potwierdzenie corocznej kontroli 
urządzeń. Przeglądy są odpłatne wg cennika serwisowego.
9. W przypadku wykrycia usterki, należy w jak najkrótszym czasie 
powiadomić serwis Novum oraz zabezpieczyć urządzenie przed 
dalszą eksploatacją do czasu dokonania naprawy, dalsza 
eksploatacja uszkodzonego urządzenia, skutkować będzie 
wygaśnięciem gwarancji.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami 
Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

REGULAMIN I WARUNKI WSPÓŁPRACY
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11. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po 
upływie 14 dni, licząc od dnia wydania/zamontowania towaru 
Kupującemu.

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA
1. Przedłużona Gwarancja jest udzielana odpłatnie na wybrany 
przez Klienta okres jednego, dwóch lub trzech lat, który 
rozpoczyna swój bieg z upływem okresu Gwarancji podstawowej
2. Koszt Przedłużonej Gwarancji wynosi dla okresu jednego roku – 
10 %, dwóch lat – 15%, trzech lat – 20%  brutto ceny katalogowej 
urządzeń
3. W ramach Przedłużonej Gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje 
się do naprawy lub wymiany na nowy Produkt, na warunkach 
identycznych jak określone w Gwarancji podstawowej
4. Warunkiem skorzystania z Przedłużonej Gwarancji jest 
spełnienie wszystkich warunków ujętych w karcie Szczegółowych 
Warunków Gwarancji, w tym w szczególności dokonywanie 
okresowych przeglądów oraz konserwacji urządzeń w 
zalecanych terminach także w okresie Przedłużonej Gwarancji.
5. Informacja, że Produkt jest objęty programem Przedłużonej 
Gwarancji widnieje bezpośrednio na zamówieniu sprzedaży, 
fakturze oraz karcie gwarancyjnej.
6. Zakupu Przedłużonej Gwarancji Klient może dokonać wraz ze 
złożeniem zamówienia na wyposażenie placu zabaw tylko dla 
całego zamówienia.
7. Klient ma prawo do nabycia Przedłużonej Gwarancji w okresie 
do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia poprzez 
kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
8. W sytuacji zaistnienia usterki podlegającej Gwarancji należy 
zgłosić ją zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej.
9. Przedłużona Gwarancja nie stanowi podstawy do roszczeń za 
szkody spowodowane przez reklamowany Produkt.
10. Warunki Przedłużonej Gwarancji są realizowane wyłącznie na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej 
gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu 
gwarancji
12. Niniejsza gwarancja nie jest zbywalna

REKLAMACJE:
Reklamacje należy składać w formie pisemnej:
- mailem: adam.szczerbo@novumgrom.com
- faxem: 89 623 29 87
- listownie: NOVUM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 
Szczytno
Reklamacja powinna zawierać:
- dane zamawiającego;
- nr zamówienia lub faktury stanowiącej potwierdzenie zakupu 
urządzenia;
- adres placu zabaw, na którym jest zainstalowane urządzenie;
- dane kontaktowe do osoby nadzorującej sprawę ze strony 
zamawiającego (tel. komórkowy, stacjonarny, adres e-mail);
- opis usterki wraz z fotografią (przesłaną mailem) 
przedstawiającą usterkę.
NOVUM rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację i usunie ją 
nieodpłatnie w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia (dotyczy 
reklamacji urządzeń zamontowanych przez NOVUM). Dowodem 
przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie faxem lub mailem przez 
NOVUM potwierdzenia przyjęcia reklamacji. W przypadku 
nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, zgodnie z 
warunkami gwarancji, Novum zastrzega, że Klient/ Zgłaszający 
reklamację zostanie obciążony opłatą ryczałtową w wysokości 
400 zł netto.
 W przypadku montażu wykonanego przez Dystrybutora, 
NOVUM dostarczy nieodpłatnie wadliwy/reklamowany element 
do wymiany, do magazynu Dystrybutora w terminie 14 dni. O 
dokładnym terminie przyjazdu ekipy serwisowej lub dostawy, 

Klienci/ Dystrybutorzy są informowani telefonicznie. 
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących 
reklamacji lub napraw prosimy o kontakt telefoniczny:  
507-146-557 (od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00–
14:00).

ZMIANY:
NOVUM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian 
konstrukcyjnych oraz kolorystycznych wynikających z 
potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania produktów. Mogą 
wystąpić różnice w kolorystyce i wyglądzie prezentowanych 
produktów na zdjęciach i w rzeczywistości. NOVUM nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy drukarskie powstałe podczas 
druku niniejszego cennika. NOVUM zastrzega sobie zawartość 
niniejszej publikacji na podstawie Ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 1994r. Nr 
24, poz.83). 

DANE OSOBOWE:
1. Administratorem danych Firmy i danych osobowych 
osób fizycznych jest NOVUM Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława 
Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 
36510599200000, KRS 0000629962
2. Składając zamówienie Klient każdorazowo wyraża zgodę na 
przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez Sprzedającego.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych 
Sprzedającego są poufne i będą przechowywane i 
przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego 
własnych produktów lub usług administratora danych 
osobowych. Dane osobowe będą udostępniane innym 
podmiotom wyłącznie w celu ich przetwarzania w naszym 
imieniu. Przykładem takich podmiotów są: firmy kurierskie, firmy 
doradcze i audytorskie, firmy windykacyjne.
4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do 
ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich 
wykorzystywania.
5. Kontakt do Administratora Danych Osobowych:  
ado@novumedukacja.pl
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji naszych usług, bądź do momentu 
wyrażenia sprzeciwu przez Klienta.
7. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka 
prywatności na www.novumedukacja.pl 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Spory wynikające ze stosowania regulaminu, będą 
rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w zrozumieniu 
kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny. 
Składając zamówienie klient każdorazowo wyraża zgodę 
na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych w 
zakresie sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo 
do wprowadzania zmian w regulaminie, o których będzie 
informował w zakładce „Regulamin”. Pełna wersja regulaminu 
dla Podmiotu gospodarczego i  Konsumenta znajduje się na 
stronie internetowej: www.novumedukacja.pl w zakładce 
„Regulamin”.

www.novumedukacja.pl

REGULAMIN I WARUNKI WSPÓŁPRACY



www.novumedukacja.pl

NOVUM
ul. Gnieźnieńska 2
12-100 Szczytno, Polska
tel. 89 623 29 85 
fax. 89 623 29 87
e-mail: biuro@novumedukacja.pl
www.novumedukacja.pl

STREFA ARCHITEKTA
Na naszej stronie internetowej www.novumedukacja.pl w zakładce 
DLA PROJEKTANTÓW znajdziesz wszystkie niezbędne informacje 
techniczne dotyczące urządzeń na psie place zabaw oraz  
pliki dwg i instrukcje techniczne. 


