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Zmluvné a platobné podmienky: 

 
1. Zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje svoj súhlas s obchodnými podmienkami.  
2. Účastnícky poplatok sa uhrádza na základe faktúry, ktorú Vám zašleme elektronicky na Vami zadanú mailovú 

adresu. Poplatok NIE je možné uhradiť v hotovosti v deň konania seminára!  
3. V prípade bezhotovostnej úhrady poplatku je pri registrácii na seminári potrebné preukázať sa čitateľným 

potvrdením o jeho zaplatení.  
4. V prípade neúčasti prihláseného účastníka sa poplatok nevracia. Prihlasujúca organizácia môže vyslať náhradného 

účastníka. Účastnícky poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára!  
5. V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo organizačných zmien a zaväzujeme sa včas oznámiť 

vzniknuté zmeny prihláseným účastníkom e-mailom, telefonicky, faxom, alebo písomne. Informácia bude 
zverejnená aj na našej internetovej stránke minimálne 1 deň pred konaním seminára. V prípade minimálneho počtu 
prihlásených účastníkov, odvoláme seminár a vrátime účastnícky poplatok. 

6. Prihlášky sa zoraďujú podľa dátumu prijatia a dátumu úhrady. 
7. OVeS s.r.o. si vyhradzuje právo na odmietnutie účastníka v prípade naplnenia kapacity, prípadne preradenie 

účastníka na iný termín. OVeS s.r.o. sa zaväzuje o tejto skutočnosti informovať účastníka a vrátiť poplatok, 
v prípade, ak náhradný termín účastníkovi nevyhovuje.      

8. Účastnícky poplatok na seminár v Bratislave je stanovený vo výške 30,00 € bez DPH,  t.j. 36,00 € s DPH/1 osoba.  
9. Účastnícky poplatok na seminár v Bratislave pre členov je stanovený v zmysle Zásad členstva 

a fungovania  po 25%nej zľave vo výške 27,00 € s DPH/1osoba.  
10. Člen si môže uplatniť 25%nú zľavu na všetky vzdelávacie aktivity ktoré zabezpečuje OVeS, s.r.o. na 

území Slovenskej republiky (vrátane akreditovaných kurzov). Zvýhodnená cena sa neuplatňuje v iných vzdelávacích 
organizáciách, kde OVeS, s.r.o. zabezpečuje vzdelávanie len lektorsky.  

11. Účastnícky poplatok na ostatné vzdelávacie aktivity mimo Bratislavy sa stanovujú osobitne, v závislosti od miesta 
konania.  

12. Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách.  
13. V poplatku sú zahrnuté kalkulované náklady na organizačné a technické usporiadanie seminára, lektorské 

zabezpečenie, autorsky spracovaný materiál, účasť na seminári, odpovede na otázky, káva, minerálka a ostatné 
režijné náklady. 

14. Informácie uvádzané v pracovných materiáloch sú spracované pre účastníkov seminárov a vzdelávacích akcií 
usporiadaných firmou OVeS, s.r.o. za lektorskej účasti Mgr. Tamášovej Karácsonyovej Kataríny.  

15. Aj napriek tomu, že tieto sú zostavované s maximálnou starostlivosťou, OVeS s.r.o. nepreberá zodpovednosť za 
pripadne chyby, nepresnosti a  za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených 
v týchto dokumentoch. Informácie uvádzané v týchto dokumentoch nie sú poskytovaním právnych rád ani inou 
formou poradenstva. Z obsahu materiálu nemožno odvodzovať žiadne práva a povinnosti.  

16. Zobrazovaný, tlačený  a akýmkoľvek iným spôsobom použitý obsah alebo súčasť obsahu týchto materiálov môžu 
byť využité len pre účely účastníkov vzdelávacích aktivít OVeS, s.r.o.  

17. OVeS, s.r.o. nesúhlasí so zverejnením týchto dokumentov na internete, ani ďalším šírením týchto materiálov.  
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