
 

 

 

Zasady Certyfikacji Trenerów Gry Heros Navigares® – Podróż Bohatera® 

 

Certyfikat – dokument wydawany przez podmiot certyfikujący, potwierdzający kompetencje do pracy 

z grą Heros Navigares® – Podróż Bohatera® i nadający tytuł trenerski do pracy z tym narzędziem 

Podmiot certyfikujący – firma Heros Navigares prowadzona przez Katarzynę Karską pod nr NIP: 

5213131674 

Uczestnik – osoba odbywająca szkolenie certyfikujące 

Trener – osoba posiadająca ważny certyfikat 

 

§ 1 Zasady certyfikacji i przedłużenia ważności certyfikatu 

1) Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział w 12 godzinnym  szkoleniu metodycznym, 

prowadzonym przez autorkę gry lub akredytowanych partnerów. W roku 2022 – 2023 w 

Polsce, szkolenie certyfikowane prowadzone jest wyłącznie przez autorkę gry – dr Katarzynę 

Karską. 

2) Warunkiem otrzymania certyfikatu jest czynny udział w szkoleniu (100% frekwencji) oraz 

wykonanie ćwiczenia zaliczeniowego podczas lub po zakończeniu szkolenia. 

3) W przypadku szkolenia on-line dodatkowym obostrzeniem dotyczącym uczestnictwa w 

szkoleniu są: 

- włączona kamerka internetowa przez cały czas trwania szkolenia; 

- włączony dźwięk i mikrofon uczestnika; 

- sprawnie działające łącze internetowe. 

 

§ 2 Uprawnienia do certyfikatu 

1) Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu, otrzymuje certyfikat na czas określony, uzyskując 

tym samym tytuł: 

„Certyfikowany Trener Gry Heros Navigares® - Podróż Bohatera®” 

2) Certyfikat zawiera indywidualny numer seryjny, przypisany do konkretnego Trenera. 

3) Dzięki uzyskaniu certyfikatu, Trener może bezpłatnie promować swoje usługi i wpisać się do 

bazy certyfikowanych trenerów: w Polsce funkcjonującej pod nazwą: 

www.trenerzy.podrozbohatera.com lub zamiennie www.trenerzy.herosnavigares.com  

 

http://www.trenerzy.podrozbohatera.com/
http://www.trenerzy.herosnavigares.com/


§ 3 Okres ważności certyfikatu 

1) Certyfikat wydawany jest na czas określony - ważny jest 2 lata od momentu zakończenia szkolenia 

certyfikującego. 

2) Aby pozostać certyfikowanym trenerem po upływie 2 lat, należy przedłużyć ważność certyfikatu. 

 

§ 4 Korzyści z posiadania certyfikatu 

 

1) Ukończenie szkolenia certyfikującego wyposaża w niezbędną wiedzę, wspierającą kreatywną pracę 

z grą Heros Navigares® - Podróż Bohatera®, najważniejsze aspekty pracy coachingowej oraz 

informacje o przebiegu gry w procesach coachingu grupowego, zespołowego i indywidualnego w 

kontekście różnych tematów i grup odbiorców. 

2) Certyfikowany trener posiada możliwość używania tytułu trenerskiego   

3) Trener posiadający ważną certyfikację ma możliwość korzystania i promowania swoich usług w 

bazie certyfikowanych trenerów 

4) Trener z ważnym certyfikatem,  współtworzy społeczność trenerską w Polsce i na świecie. 

5) Trener posiadający ważny certyfikat ma możliwość korzystania z atrakcyjnych zniżek i na usługi i 

produkty wydawane przez Heros Navigares®  

 

§  5 Warunki przedłużenia  ważności certyfikatu 

 

1) Przedłużenie ważności certyfikatu możliwe jest po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

 

a) Pisemne potwierdzenie/oświadczenie trenera dot. przeprowadzenia minimum 80 godzin 

sesji/szkoleń z wykorzystaniem gry Heros Navigares® - Podróż Bohatera® ze wskazaniem 

rodzaju prowadzonych zajęć/szkoleń/sesji, liczbie godzin wg. załącznika do niniejszych 

zasad akredytacji. Minimum 65 godzin powinno być sesjami/wydarzeniami płatnymi. 

Załącznik 1 stanowi dokument, którym trener okazuje się przed podmiotem 

certyfikującym, stosowną liczbą godzin. 

b) Wskazana liczba 80 godzin, konieczna jest do przeprowadzenia z wykorzystaniem gry – 

przez okres 24 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia certyfikującego. 

c) Dane osobowe uczestników sesji/szkoleń prowadzonych przez trenera nie będą zbierane, 

ale w przypadku, gdy usługa wykonywana była na zlecenie podmiotu zewnętrznego, 

konieczne przesłanie potwierdzenia tego faktu od podmiotu zewnętrznego (np. w postaci 

referencji/oświadczenia dołączonych jako załącznik nr 2). 

d) Uiszczenia opłaty w wysokości 299 zł brutto na nr konta podmiotu certyfikującego: 

SANTANDER BANK POLSKA ; tytułem: „Opłata certyfikacyjna” oraz przesłania na adres 

mailowy, potwierdzenia dokonanej wpłaty. 

Opłata powinna zostać dokonana przed wysłaniem pisemnego potwierdzenia 

przeprowadzonych godzin szkoleniowych/sesji. 

 

2) Stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 1) ppkt a); b); c), należy przesłać w formie skanu na 

adres: certyfikacja@herosnavigares.com najpóźniej 14 dni kalendarzowych po upływie terminu 

ważności certyfikatu. 

3) Podmiot certyfikujący, ma 14 dni kalendarzowych na weryfikację przesłanej dokumentacji. 

mailto:certyfikacja@herosnavigares.com


Po dokonaniu weryfikacji w przypadku, gdy: 

• podmiot certyfikujący nie ma uwag do przesłanej dokumentacji, trenerowi 

przedłużany jest okres ważności na kolejne 2 lata. Podmiot certyfikujący przesyła 

stosowną informację na wskazany adres mail. 

• podmiot certyfikujący ma uwagi do przesłanej dokumentacji – trener proszony jest o 

wyjaśnienia lub/i  uzupełnienie dokumentów. Po uzyskaniu stosownych wyjaśnień i 

zatwierdzeniu dokumentacji, podmiot certyfikujący, przedłuża okres ważności 

certyfikatu na kolejne 2 lata. Podmiot certyfikujący przesyła stosowną informację na 

wskazany adres mail. 

 

§ 6 Wygaśnięcie ważności certyfikatu 

 

1) W przypadku gdy Trener nie spełni warunków wymienionych w §5, traci uprawnienia do: 

a)  posługiwania się tytułem Certyfikowanego Trenera Gry Heros Navigares®- Podróż 

Bohatera®; 

b) nie ma również możliwości posługiwania się certyfikatem wydanym przez podmiot 

certyfikujący, potwierdzającym powyższe kompetencje w ofertach, materiałach 

promocyjnych czy mediach społecznościowych; 

c) nie ma możliwości posiadania profilu w bezie certyfikowanych trenerów  

d) Traci prawo korzystania ze zniżki na usługi i produkty wydawane przez Heros 

Navigares® 

e) Wznowienie ważności certyfikatu następuje po spełnieniu warunków opisanych w §5 

z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 6 pkt 2) 

2) Uczestnik, który utracił prawo do certyfikatu (nie przedłużył jego ważności) może odzyskać 

prawo do posiadania certyfikatu z zastrzeżeniem, że od czasu wygaśnięcia ważności jego 

certyfikatu nie minęło więcej niż 18 miesięcy. W przypadku gdy od wygaśnięcia ważności 

certyfikatu minęło więcej niż 18 miesięcy  -  jest on zobligowany do ponownego udziału w 

szkoleniu certyfikującym. 

3) Niezależnie od ważności certyfikatu, jeśli uczestnik dokonał zakupu gry, to nadal utrzymuje 

swoje prawo do posiadania gry Heros Navigares®/Podróż Bohatera® (zgodnie z warunkami 

licencji do gry, otrzymanej po dokonaniu jej zakupu). Licencja do gry, jest niezależną i odrębną 

od certyfikacji, kwestią. 

§ 7 Postanowienia ogólne 

1) Zakup szkolenia certyfikującego jest jednocześnie zgodą na wydanie certyfikatu ważnego 2 lata 

od momentu ukończenia szkolenia oraz potwierdzeniem prawa do korzyści o których mowa w 

§ 5 

2) Podmiot certyfikujący zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

regulaminie z zastrzeżeniem, że Trenera obejmują zasady obowiązujące na dzień dokonania 

zakupu szkolenia certyfikującego /lub na dzień dokonania opłaty odnawiającej ważność 

certyfikatu. 

 

Aktualne zasady certyfikacji wchodzą w życie 

 z dniem publikacji niniejszego dokumentu tj. z dniem 01.01.2022  



Załącznik 1 do Zasad Certyfikacji Trenerów Gry Heros Navigares® – Podróż 

Bohatera® 

*W poniższą tabelę należy wpisać sesje/szkolenia/warsztaty - przeprowadzone z wykorzystaniem gry Heros 

Navigares® - Podróż Bohatera® w okresie 24 miesięcy liczonych od dania otrzymania certyfikatu lub jego 

przedłużenia. 

Oświadczam, że wszystkie informacje wskazane w załączniku/załącznikach są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

         Data                 Podpis 

…………………………………. …………………………………………. 

Rodzaj prowadzonej 
praktyki: 
Sesja indywidualna/ 
Warsztat grupowy/ 
Warsztat dla zespołu/ 
Szkolenie/ 
Inne (jakie?) 
(Proszę wybrać 
właściwy rodzaj) 

Nazwa szkolenia/warsztatu Liczba 
godzin 

Liczba 
uczestnikó
w 
wydarzenia 

Sesja/wyd
arzenie 
płatne: 
TAK/NIE 
(Proszę 
wybrać 
właściwą 
odpowied
ź) 

Nazwa podmiotu 
zlecającego (jeśli 
dotyczy) 

 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     



Załącznik 2. Skan/skany oświadczenia/oświadczeń podmiotu zlecającego 

warsztat/szkolenie/sesje  

 

 

 

 


