VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV
VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT
Tieto všeobecné podmienky upravujú organizovanie kurzov, školení a seminárov spoločnosťou
BMK Consulting, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“).
1. Medzi vzdelávacie aktivity spoločnosti patria kurzy, semináre, školenia a ďalšie typy vzdelávacích
aktivít podľa ponuky.
2. Každá doručená prihláška je záväzná. Zaslaním prihlášky záujemca o vzdelávaciu aktivitu
potvrdzuje, že všetky údaje sú správne. Údaje na prihláške musia byť v súlade s údajmi v obchodnom
registri alebo inom obdobnom registri, pokiaľ je v ňom subjekt zaregistrovaný.
3. Ak dôjde k akejkoľvek zmene údajov týkajúcej sa prihlášky záujemcu, je potrebné o takých
skutočnostiach neodkladne informovať poskytovateľa.
4. Cena vzdelávacej aktivity je konečná, nakoľko nie sme plátca DPH. V cene nie sú zahrnuté správne
poplatky.
5. Účastnícky poplatok za seminár a školenie je potrebné uhradiť vopred na základe zálohovej faktúry
- daňového dokladu. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol uvedený vo faktúre. Účastnícky
poplatok za kurz sa uhrádza najneskôr v prvý deň nástupu na kurz pokiaľ nie je uvedené inak.
6. Účastník môže zrušiť účasť najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím vzdelávacej aktivity. V
prípade neskoršieho zrušenia si spoločnosť účtuje storno poplatok, ktorý predstavuje 50 % z ceny
účastníckého poplatku. V prípade, ak účastník zruší svoju účasť v deň konania vzdelávacej aktivity,
spoločnosť si účtuje storno poplatok vo výške 100% účastníckeho poplatku. Je však možné namiesto
seba delegovať náhradného účastníka.
7. V prípade nízkeho počtu záujemcov si spoločnosť vyhradzuje právo vzdelávaciu aktivitu
neuskutočniť. V takom prípade bude účastnícky poplatok vrátený v plnej výške.
8. V prípade, že je preplnená kapacita vzdelávacej aktivity, je záujemcovi ponúknutá možnosť
zúčastniť sa tej istej vzdelávacej aktivity v novom termíne.
9. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie vzdelávacej aktivity aj miesta konania
vzdelávacej aktivity.
10. Všetky informácie, ktoré súvisia so vzdelávacou aktivitou ako napr. zmeny termínu, miesta
konania, termíny skúšok, sú oznamované účastníkom predovšetkým telefonicky, sms-správou,
prostredníctvom webových stránok, e-mailom.
10. Účastník odoslaním záväznej prihlášky potvrdzuje, že výslovne súhlasí so spracovaním svojich
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a so všeobecnými obchodnými podmienkami vzdelávacích aktivít.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 09.05.2016

