
 

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA SEMINÁŘÍCH / AKCÍCH 
 

Na seminář/akci budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši 
přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či e-mailem do 3 

dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.  

 Nejpozději 7 kalendářních dní před konáním semináře/akce Vám poštou zašleme daňový doklad. 

 Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu.  

 Při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře/akce, je nutné 
prokázat úhradu semináře/akce formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou 
potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby, pokud nebyla platba připsána na účet OHK 
5 kalendářních dnů před konání semináře/akce.  Platby v hotovosti v místě konání 
semináře/akce jsou možné po předchozí domluvě. 

 Součástí seminářů/akcí je občerstvení. 

 Seminář/akce se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.  

 Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře/akce. 
O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.  

SLEVY: 

 Při současném přihlášení 2 nebo 3 osob z jedné organizace je poskytována sleva, která je 
stanovena pro každý seminář/akci individuálně.  

 Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na daňovém dokladu.  

 Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné 
organizace na jeden termín semináře/akce. Objednávky od jedné organizace na více termínů 
seminářů/akcí se nesčítají.  

 V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, 
než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslán daňový doklad s částkou 
ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. Doplatek je 
nutné uhradit před konáním semináře.  

STORNO PODMÍNKY: 
 

Přihláška na seminář/akci je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů přede 
dnem konání semináře/akce. Zrušení přihlášky musí být provedeno písemně. 

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena způsobem a ve lhůtě výše uvedené, jste povinni uhradit částku 
odpovídající: 

 50 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení  4 – 6 kalendářních dnů přede 
dnem konání semináře,  

 100 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních 
dnů přede dnem konání semináře, popřípadě nezúčastníte-li se semináře bez předchozího 
zrušení/odstoupení. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu.  

 
S účinností od 1. 10. 2021 
        Ing. Ivana Košanová, v. r. 

       ředitelka úřadu 


