Obchodní podmínky Business Link
Přihlášky k účasti na semináři
Přihlášky k účasti na semináři přijímáme pouze písemně. Přihlásit se je možné e-mailem
faxem, nebo jinou písemnou formou. Semináře je možné objednat na vzorové přihlášce,
kterou lze libovolně kopírovat, resp. nahradit vlastním formulářem obsahujícím stejné údaje.
Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito
organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné.
Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny a to až do úplného obsazení
kapacity semináře.
Objednávky potvrzujeme jen na základě výslovné žádosti. Dokladem o zařazení do
semináře je zaslání pozvánky. Pozvánky posíláme e-mailem. Poštou lze zaslat pozvánku
na základě výslovné žádosti v přihlášce. Pokud Vám do 7 dnů před zahájením semináře
pozvánka nepřijde, informujte se, prosím, zda byla Vaše přihláška v pořádku doručena.

Prezence, úhrada a vyúčtování semináře
Účastnický polatek - kurzovné se hradí převodním příkazem na základě pozvánky na
bankovní účet
Účastník obdrží zjednodušený daňový doklad a potvrzení o účasti při registraci před
zahájením semináře. Každý účastník semináře je povinen před jeho zahájením provést
řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník na seminář vpuštěn. V
případě ceny semináře nad 10 tis. Kč dostane klient řádný daňový doklad poštou. Daňový
doklad - fakturu klient obdrží poštou v zákonném termínu po připsání platby na náš účet
nebo po konání semináře.

Stornovací podmínky
Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.
Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 15 pracovních dnů před jeho
zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář
vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. V případě onemocnění nebo
jiných důvodů má objednatel semináře právo poslat jiného účastníka bez jakékoliv
manipulačního poplatku. Polatek za seminář v době kratší než 15 pracovních dní před
zahájením akce se nevrací.

Organizační změny
Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z
organizačních a provozních důvodů.
Všechny případné změny Vám dáme včas telefonicky nebo e-mailem na vědomí. Prosíme
Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce.

Další informace
V ceně semináře je zahrnut účastnický polatek, studijní nebo pracovní materiály a drobné
občerstvení (nikoliv obědy).

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2007

