Splošni pogoji za prijavo in udeležbo

Prijava na seminar mora biti za
vas preprosta in enostavna.
Obisk seminarja mora dati
udeležencem čim večje koristi.
Za vas želimo biti odličen
ponudnik kvalifikacijskih
programov. V nadaljevanju je
kratek opis, kakšen je postopek.

Svetovanje in prijava

Kotizacija

Udeležbo na tečaju si
zagotovite s pravočasno
prijavo. Število udeležencev je
omejeno. Prijave bodo
obdelane z upoštevanjem
zaporedja njihovega prejema. V
primeru prevelikega števila
rezervacij se bomo potrudili, da
vam bomo ponudili ustrezen
nadomestni termin. Za
telefonske poizvedbe se obrnite
na nas. Na voljo smo vam od
ponedeljka do petka od 07.00
do 15.00.

Cene seminarjev so brez DDV, in
vključujejo, če ni drugače
navedeno, kotizacijo, gradivo za
seminar, prigrizke in napitke
med odmori ter kosilo.
Račun se izstavi po koncu
seminarja. Znesek prejetega
računa je potrebno poravnati
skladno s plačilnim rokom.
Nadomestilo za ne popolnoma
uporabljene storitve ni mogoče.

Potrditev naročila

Pri prijavi več udeležencev iz
enega podjetja na isti termin
seminarja, velja naslednja
lestvica popustov:

Prijavo na seminar vam bomo
pisno potrdili.

2. udeleženec minus 10 % in 3.
udeleženec minus 20 %. Popusti
se ne seštevajo.

Odpoved

Odgovornost

Pridržujemo si pravico, da
dogodke prostorsko in/ali
časovno prestavimo oz.
odpovemo.

Odgovorni smo samo za svoje
zaposlene za namerno škodo ali
škodo povzročeno iz
malomarnosti. V drugih
pogledih je odgovornost
izključena.

Odstopna pravica
Če nastopi pri vas sprememba,
lahko v vsakem primeru
imenujete nadomestnega
udeleženca. V primeru, da želi
stranka odpovedati prijavo na
seminar, zaračunamo stroške
odpovedi kot sledi:
• Več kot tri tedne: brez
bremenitve
• Eden do tri tedne: 50 %
zaračunane cene
• Manj kot en teden ali
neudeležba na seminarju: 100
% zaračunane cene.

Avtorske pravice
Razmnoževanje ali komercialna
uporaba strokovnega gradiva in
delovne literature za
nedovoljene namene kot tudi
prenos, uporaba in
posredovanje njihove vsebine
tretjim osebam ni dovoljeno.
Programske opreme uporabljene
na seminarjih za namene
izobraževanja, ni dovoljeno
kopirati ali odtujiti iz sobe za
seminar. Nameščanje lastne
programske opreme ni
dovoljeno.
Festo si pridržuje pravico do
spremembe cen in po potrebi
strukture seminarja.
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