...nezdržujte se tím, co můžeme udělat za Vás!

Všeobecné organizační podmínky1
Platné v rámci vzdělávacích akcí pořádaných společností Accredited Europe Consultation s.r.o.
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Vyplněné přihlášky zašlete poštou nebo využijte on-line přihlášky prostřednictvím e-mailu aecsro@aecsro.cz
Vaše přihláška je závaznou objednávkou (při neomluvené neúčasti 5 dnů před vzdělávací akcí zaplacené
vložné nevracíme, nezaplacené vložné vyfakturujeme v plné výši), jejímž podpisem zároveň akceptujete tyto
Všeobecné podmínky 2
Uzávěrka přihlášek je 10 dní před termínem konání vzdělávací akce, přihlášky po tomto termínu konzultujte
telefonicky
Došlé přihlášky Vám potvrdíme e-mailem případně telefonicky. V příloze e-mailu najdete organizační informace
a popis cesty k nám. Přihlášky jsou zařazovány jsou dle termínu doručení. V případě překročení kapacity
vzdělávací akce Vám do dvou pracovních dnů po obdržení Vaší přihlášky nabídneme náhradní řešení
Vyhrazujeme si právo změny lektora, místa, data konání, programu event. zrušení vzdělávací akce. Všechny
přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat.
Zálohovou fakturu obdržíte prostřednictvím pošty 14 kalendářních dnů před konáním semináře.
Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí minimálně pět účastníků.

Úhrada vzdělávací akce


Úhradu můžete provést takto:
1. zálohovou fakturou - převodním příkazem před termínem konání vzdělávací akce (alespoň pět dnů
předem) na náš účet č. 22 49 64 70 01/2400 u e-Banky Praha 6 pod variabilním symbolem kterým je
číslo zálohové faktury jako platbu předem,
2. v hotovosti na místě v den konání vzdělávací akce (nutno dohodnout předem)

Daňový doklad (potvrzení o platbě)



Posluchači obdrží při prezenci daňový doklad (fakturu) na platby, které budou připsány na náš účet nejpozději 2
dny před termínem konání vzdělávací akce
Na platby došlé po tomto termínu vystavíme daňový doklad a zašleme poštou na adresu Vaší firmy do 14 dnů po
ukončení vzdělávací akce

Storno podmínky



Přihlášku je možno stornovat z vážných důvodů 5 dnů před konáním vzdělávací akce
Při neomluvené neúčasti 5 dnů před konáním vzdělávací akce zaplacené vložné nevracíme, studijní materiály
však zašleme. Nezaplacené vložné vyfakturujeme v plné výši.

1 Dále uvedené podmínky platí v případě otevřených seminářů (vzdělávacích akcí), v případě uzavřené akce na objednávku zákazníka (zpravidla
v prostorách zákazníka – tzv.“školení na míru“) jsou sjednány podmínky individuální
2 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. je odeslání závazné objednávky současně souhlasem se zpracováním osobních údajů a s jejich zařazením do
databáze společnosti Accredited Europe Consultation s.r.o. („AEC“) na dobu neurčitou a za předpokladu, že jde pouze o údaje potřebné ke
komunikace se společností AEC včetně využívání elektronických a jiných kontaktů společností AEC pro zasílání či poskytování informací o
aktuálních nabídkách a akcích této společnosti. Tyto údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.
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Dle potřeby můžete vyslat náhradníka

Součásti vzdělávací akce





Studijní či pracovní materiál zpracovaný přednášejícím (u vybraných a označených vzdělávacích akcí)
Nabídka odborných publikací, pokud byly naším odborným garantem vybrány a doporučeny
Studené občerstvení, resp. oběd (u vybraných a označených vzdělávacích akcí)
Osvědčení o účasti

Průběh vzdělávací akce






Prezence účastníků probíhá půl hodiny před vlastním zahájením vzdělávací akce - prosíme účastníky o dodržení
tohoto předstihu
Vstup na vzdělávací akci Vám bude umožněn pouze po úhradě vložného. Při registraci, která probíhá půl hodiny
před vlastním zahájením semináře, je nutné prokázat úhradu vzdělávací akce formou kopie výpisu z bankovního
účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby.
V průběhu přednášek jsou pravidelně organizovány krátké přestávky v intervalech závislých na průběhu akce
U vybraných a označených vzdělávacích akcí je v jejich závěru prováděno ověření znalostí formou testu

Platnost Všeobecných podmínek


Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2007.

