Přihlašovací podmínky
Všeobecné podmínky
Zaplacením ceny kurzu nebo lekce je závazně potvrzena účast objednatele – dále jen účastníka.
Kurz probíhá v prostorách vzdělávacího centra ČVUT (Zikova ul.), bude zahájen dne 27.9. 2013
v 8:30 hod.
Účastník může být nahrazen jinou osobou pouze se souhlasem kontaktní osoby společnosti
PORSENNA o.p.s. a to nejpozději pět pracovních dnů před konáním kurzu nebo jeden pracovní
den před konáním jednotlivé lekce.
PORSENNA o.p.s. si vyhrazuje právo zrušit plánovanou lekci z důvodu nemoci či jiných
omluvitelných důvodů. Zrušenou lekci však nahradí v náhradním termínu, který bude
uchazečům včasně oznámen.
PORSENNA o.p.s. si vyhrazuje právo kurz nepořádat z důvodu nenaplnění kapacity. V takové
případě bude platba účastníkům vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámeného
termínu zahájení kurzu.
V případě změny místa konání kurzu bude účastník kurzu informován včas takovým způsobem,
aby bylo zřejmé, že byl o změně zpraven.
V ceně je zahrnuto vyškolení kvalifikovanými lektory, studijní materiály v tištěné a elektronické
podobě, vystavení certifikátu o absolvování kurzu, občerstvení, jedna exkurze.

Platební podmínky
Ceny kurzu jsou uvedeny v ceníku pro jednu osobu včetně DPH i bez DPH.
Účastník se zavazuje zaplatit cenu kurzu / lekce do pěti pracovních dnů po obdržení e‐mailu
s potvrzenou Přihláškou.

Platba bude provedena na účet:

2834784349/0800

Variabilní symbol:

číslo Přihlášky

Poznámka: Variabilním symbolem je číslo potvrzené přihlášky.
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Sleva
Sleva platí pro členy Centra pasivního domu o.s., zástupce veřejné správy a také pro každého
dalšího účastníka v případě více účastníků z jedné firmy nebo organizace. Slevy nelze sčítat.

Storno poplatek
Pokud účastník zruší svoji účast písemně (e‐mailem) do pěti pracovních dnů před konáním kurzu
nebo jednotlivé lekce, bude mu účtován storno poplatek 50 % platby.
Prostředky budou účastníkovi vráceny na účet, z něhož proběhla platba do 10 pracovních dnů
od zrušení účasti.
V případě, že účastník zmešká nebo zruší svoji účast jinak, než je uvedeno výše nemá nárok na
vrácení platby.
V případě nejasností nebo dotazů volejte:
241 730 336

777 900 522
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