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 Obchodní podmínky Jarního semináře 22. - 23. 4. 2020 
 

Odesláním přihlášky stvrzujete, že údaje uvedené v přihlášce jsou správné a závazně se registrujete 

k účasti na Jarním semináři. O změně údajů je nutné neprodleně informovat písemnou formou. Každý 

jednotlivý účastník (nebo jeho zástupce) musí vyplnit jednu přihlášku z důvodu individuální volby 

občerstvení, možnosti dotazů na přednášející a rezervace sedadla. Společnost ALFA SOFTWARE, s.r.o. 

si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky v případě naplnění kapacity přednáškového sálu, případně 

seminář zrušit či přesunout, bude-li počet přihlášených účastníků pod limity nákladovosti semináře. 

Přihlášky je možné zasílat do 6. 4. 2020 do 23:59 hod. Potvrzení přihlášky Vám bude odesláno obratem. 

Nestane-li se tak, prosím, kontaktujte nás na info@alfasoftware.cz. 
  

Poplatek za účast na tomto 2 denním semináři činí pro zákazníky firmy Alfa Software, s. r. o.        

3.993,- Kč včetně DPH/1 osoba. Organizace, které vyšlou na seminář více než jednoho pracovníka si 

uplatní cenové zvýhodnění: 5% pro 2 osoby, tj. 7.586,70,- Kč včetně DPH (ušetříte 399,30,- Kč), sleva 

10% pro 3 osoby, tj. 10.781,10,- Kč včetně DPH (ušetříte 1.197,90,- Kč). Pro 4 a více účastníků z jedné 

organizace poskytujeme zvýhodnění 20%. Pro ostatní účastníky činí školné za osobu 5.082,- Kč 

včetně DPH a hromadné slevy se odvíjí od této částky. Účastnický poplatek je nutné uhradit před 

konáním semináře, nejpozději však do 15. 4. 2020. Pokyny k platbě: celkovou částku zašlete na účet č. 

27-7280010247/0100 pod VS = vaše uživatelské číslo, KS = 308 a SS = 92204. Daňové doklady za 

provedené platby Vám budou obratem po provedení platby zaslány na zadaný e-mail. 

 

Rezervace sedadla je platná po dobu 5 pracovních dní. Pokud do té doby neobdržíme účastnický 

poplatek na náš účet, vyhrazujeme si právo nabídnout místo jinému účastníkovi a Vám nejbližší volné. 

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. Pokud místo k sezení v přihlášce neuvedete, bude Vám přiděleno. 

 

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

a penziony naleznete ZDE. 

 

Prosíme o pochopení, že každé zrušení účasti znamená zvýšení nákladů akce, neboť na Vašem místě 

mohl sedět jiný platící účastník. Za zrušení přihlášky (vždy písemnou formou) do 6. 4. 2020, budeme 

účtovat storno poplatek 50 % z ceny semináře. V případě, že zrušíte přihlášku 9 a méně pracovních 

dní před konáním semináře, tj. ve dnech 7. – 22. 4. 2020, nebo se semináře nezúčastníte, budeme 

nuceni účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny. Po předchozí domluvě se společností ALFA 

SOFTWARE, s.r.o. je možné za sebe delegovat náhradníka. Zapište se, prosím na seminář, až pokud 

jste přesvědčeni, že jej můžete bez problémů absolvovat.  PŘIHLÁSIT SE 

 

Těšíme se na Vás 22. 4. na Jarním semináři v Klatovech. 
Za  A L F A  S O F T W A R E,  s. r. o. 

 Bc. Aneta Hrabětová, tel. 376 709 893 
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