Podmínky účasti v kurzu/semináři
I. Platba
Současně se závaznou přihláškou musí být přiloženo potvrzení o provedení platby na náš účet 216026373/0300 vedený u ČSOB a.s.
Abychom mohli závazně zajistit místo v kurzu/semináři, musí být platba převedena na náš účet nejpozději 3 týdny před plánovaným
začátkem kurzu/semináře. Pro účetní potřeby obdržíte po uskutečnění kurzu/semináře fakturu s uvedením daňových údajů.

II. Ceny
Veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

III. Telefonické rezervace
Akceptujeme rovněž telefonické rezervace za předpokladu, že odpovídající platba bude připsána na náš účet do 5 pracovních dnů po dni,
kdy byla telefonická rezervace uskutečněna, nejpozději však 3 týdny před začátkem kurzu/semináře. Všechny rezervace uskutečněné v
období 3 týdnů před stanoveným termínem kurzu není možné potvrdit, dokud neobdržíme písemnou přihlášku a potvrzení o provedení
platby.

IV. Pozvánka
Na základě provedené platby budou účastníkům kurzu/semináře zaslány podrobné pokyny k účasti na kurzu/semináři.

V. Zrušení účasti
Zrušit účast na kurzu/semináři je možné pouze písemně. Pokud obdržíme písemnou zprávu o zrušení účasti 10 pracovních dnů před
plánovaným termínem zahájení kurzu/semináře, bude účastnický poplatek vrácen v plné výši. Zrušení účasti na kurzu/semináři v termínu
kratším než 10 pracovních dní před plánovaným zahájením kurzu/semináře nezakládá nárok na vrácení již zaplaceného účastnického
poplatku. Na místa, která už byla potvrzena, je možné vyslat i náhradníky, aniž by bylo nutné zasílat novou přihlášku.

VI. Zrušení kurzu
SIDAT si vyhrazuje právo zrušit kurz/seminář a písemně o tom uvědomit přihlášené účastníky. Pokud nebude možné z jakýchkoliv důvodů
uskutečnit nebo dokončit kurz/seminář, nabídne SIDAT náhradní kurz/školení v nejbližším možném termínu. V případě, že nebude možné
nabídnout rozumnou alternativu, bude vrácen účastnický poplatek v odpovídajícím rozsahu.

VII. Účastnický poplatek
SIDAT si vyhrazuje právo upravit výši účastnického poplatku kdykoliv, nejpozději však do termínu potvrzení účasti. Účastnický poplatek
zahrnuje učební texty a malé občerstvení v průběhu kurzu/semináře. Nezahrnuje žádné náklady na ubytování, stravu a cestovné.

VIII. Copyright
Účastníci všech kurzů/seminářů nesmějí poskytovat informace obsažené v učebních textech jiným osobám, s výjimkou svého
zaměstnavatele, bez předchozího písemného souhlasu firmy SIEMENS. Dále není povoleno pořizovat z učebních materiálů žádné kopie a to
ani z jejich částí. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný objednavatel kurzu/semináře.
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