
Prihlá?ka na odborný seminár

  

Meno a priezvisko ú?astníka________________________________________________________________________

Názov spolo?nosti_______________________________________________________________________________ 

I?O:______________________________________________DI?:__________________________________________ 

I? DPH:_______________________________________________________________________________________  

Tel:_________________________________________________Fax:________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________________________

                                                 Obchodné a platobné podmienky, organiza?né pokyny 
Prihlásenie a platba:            

Vyplnenú prihlá?ku   nám za?lite e-mailom na bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk, faxom na 
?íslo:   02/3320 4686   alebo na adresu: BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Brat islava 831 04. Prihlási? sa 
tie? mô?ete prostredníctvom na?ej webovej stránky www.vzdelavame.sk. Po prijatí prihlá?ky Vám 
potvrdíme registráciu ú?astníka na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu. Ú?astnícky poplatok uhra?te na 
?íslo ú?tu: SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako variabilný symbol 
uve?te Va?e I?O, ako ?pecifický symbol uve?te termín konania seminára v tvare de?/mesiac/ rok           
(napr.: 22062018). Po prijatí platby na ná? ú?et Vám za?leme da?ový doklad o uhradení ú?astníckeho 
poplatku po?tou, v prípade potreby aj e-mailom. Ú?astnícky poplatok zah??a: ?tudijné materiály, 
ob?erstvenie, v prípade celodenných podujatí aj obed, nealko, teplé nápoje. Sedem dní pred konaním 
seminára Vám za?leme podrobné organiza?né pokyny a ?al?ie informácie o vzdelávacom podujatí 
e-mailom.   

Z?ava pri regist rácii :   
- 2 - 4 ú?astníkov z jednej spolo?nosti - 5 %  z?ava 
- 5 a viac ú?astníkov z jednej spolo?nosti - 10 %  z?ava 
Storno poplatok: 
- 30 %  z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 14 dní pred d?om konania seminára
- 50 %  z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 7 a? 3 dni pred d?om konania 
seminára 
- V prípade stornovania prihlá?ky 2 a menej dní pred za?atím seminára ú?astnícky poplatok nevraciame, 
uvítame   v?ak náhradníka. 
Zmena termínu, miesta alebo zru?enie podujat ia: BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu 
lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), 
alebo na zru?enie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skuto?ností, 
Vás budeme o nich ?o najskôr informova? telefonicky alebo elektronicky.   

Poskytovanie osobných údajov ú?astníka: Osobné údaje objednávate?a (ú?astníka) sú spracované na 
základe zákon ?. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(?alej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávate? (ú?astník) poskytuje osobné údaje 
predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na ú?ely realizácie práv a povinností zo zmluvných vz?ahov, a to           
v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doru?ovacia adresa, adresa elektronickej po?ty, telefónne ?íslo 
(?alej spolo?ne v?etko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam. 

Záväzne sa prihlasujem na seminár:__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________,

ktorý  sa uskuto?ní d?a:________________________________________________________________________

a súhlasím s uvedenými obchodným a platobnými podmienkami a zárove? v znení neskor?ích predpisov 
za ú?elom registrácie na uvedený seminár. 
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