SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
S prijavo na dogodek (usposabljanje, izobraževanje,…) prijavitelj sprejme splošne pogoje
poslovanja, pogoje prijave in odjave na dogodek ter prejemanja e-novic ter tako potrjuje, da
je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja.
PRIJAVA, ODJAVA, KOTIZACIJA IN PLAČILO
Prijava na dogodek mora biti pisna, preko spletnega obrazca. Prijava preko spletnega
obrazca je potrjena, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo.
Zadnji rok za (pisno) odjavo od dogodka brez administrativnih stroškov je ponedeljek, 11.
marec 2019 (do 23:59 ure). V primeru odjave v torek, 12. marca 2019, vam bomo zaračunali
stroške v višini 30% kotizacije. Pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno
poslana, se kotizacija ne vrača. Možna je le menjava udeleženca s strani prijavitelja.
Pisno odjavo ali spremembo prenosa kotizacije na drugega udeleženca pošljite na
elektronski naslov: barbara.sivic@ahkslo.si. Neplačilo predračuna NE pomeni avtomatične
odjave. Višina kotizacije (in kaj vključuje) je objavljena na spletni strani dogodka. Na podlagi
prijave vam bomo poslali predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Račun bo
poslan po dogodku.
PROGRAM
Organizator jamči za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih
vsebinskih sprememb. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku, prevod v slovenski jezik ni
zagotovljen.
FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO/AVDIO SNEMANJE DOGODKOV
S prijavo na dogodek soglašate z avdio, video in foto dokumentiranjem dogodka in z javno
objavo posnetkov in fotografij z dogodka. Gradiva so last organizatorja in jih lahko časovno
neomejeno uporablja v promocijske namene.
PREZENTACIJE PREDAVATELJEV
Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na izobraževalnih
dogodkih, so njihovo avtorsko delo. Prezentacije, za katere bo potrjena objava s strani
predavatelja, bodo objavljene po dogodku v skladu z dogovorom in dovoljenjem izvajalca
(predavatelja).
NAMESTITEV, PARKIRANJE
Za nastanitev in/ali parkiranje na kraju dogodka poskrbijo udeleženci sami, zanj organizator
ne odgovarja.
OBVEŠČANJE
Udeleženec soglaša k obveščanju o ponudbi organizatorja. Udeleženec lahko soglasje za
obveščanje kadarkoli prekliče s pisnim obvestilom organizatorju.
SPREMEMBA TERMINA IN/ALI LOKACIJE DOGODKA
Organizator si pridržuje pravico do terminske ali prostorske spremembe izobraževanja zaradi
objektivnih razlogov oz. višje sile.
ODPOVED DOGODKA
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega
števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil
vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedanim dogodkom po elektronski
pošti. Plačilo kotizacije bo v tem primeru povrnjeno v celoti.

