
 

 

 

Obchodní podmínky Podzimního semináře 

 

Přihlášení 

Každá vyplněná přihláška znamená závaznou registraci na seminář. Zasláním přihlášky stvrzujete, že 

údaje vyplněné na přihlášce jsou správné. O změně údajů je nutné neprodleně informovat společnost 

Alfa Software, s.r.o. Každý účastník semináře musí vyplnit svou elektronickou přihlášku. Společnost Alfa 

Software, s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky po naplnění kapacity KD Družba. 

 

Platba 

Účastnický poplatek je nutné uhradit před konáním semináře, nejpozději do 9. 11. 2012. Pokyny 

k platbě obdržíte e-mailem spolu s potvrzením registrace Vaší přihlášky. O připsání platby na náš účet 

budete také informováni e-mailem. 

 

Rezervace vybraného místa 

Kapacita sálu KD Družba je 250 míst. Vámi vybrané místo v KD Družba Vám bude rezervováno po dobu 

5 pracovní dní. Pokud do té doby neobdržíme platbu na náš účet, místo nabídneme jinému účastníkovi 

semináře a Vám nejbližší možné. Požadavky na rezervaci místa budou zpracovávány průběžně. 

Technicky se může stát, že se v jednom okamžiku přihlásí na jedno místo více osob. Společnost Alfa 

Software, s.r.o. si v tomto případě vyhrazuje právo změnit požadovanou rezervaci a nabídnout nejbližší 

volné místo. 

 

Ubytování během semináře 

Ubytování během semináře si zajišťují účastníci sami na své náklady. Kontakty na klatovské hotely a 

penziony naleznete na našich webových stránkách. 

 

Zrušení přihlášky 

Prosíme o pochopení, že každé zrušení účasti znamená zvýšení nákladů pro naši firmu, neboť na Vašem 

místě mohl sedět jiný platící účastník. Pokud se odhlásíte tři týdny předem, tj. v týdnu od 5. – 11. 11. 

2012, budeme účtovat storno poplatek 30 % z ceny semináře. Za zrušení přihlášky v časovém úseku dva 

týdny před seminářem, tj. od 12. – 18. 11. 2012, budeme účtovat storno poplatek 80 % z ceny semináře. 

V případě, že se odhlásíte v týdnu konání semináře, tj. ve dnech 19. – 23. 11. 2012, nebo se semináře 

vůbec nezúčastníte, budeme účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny. Po předchozí domluvě 

s firmou Alfa Software, s.r.o. je možné za sebe delegovat náhradníka. Zapište se prosím na seminář, až 

pokud jste přesvědčeni, že ho můžete bez problémů absolvovat.  


