ERGONÓMIA 2017
Hala Gong Dolní Vítkovice
29. – 30. 11. 2017

BERIEME ERGONÓMIU VÁŽNE

PLATOBNÉ PODMIENKY A PODMIENKY ÚČASTI NA KONFERENCII

Konferenciou sa rozumie konferencia Ergonómia 2017 konaná v dňoch 29. – 30. 11. 2017 v Hale Gong
Ostrava - Dolní Vítkovice, Česká republika.
Ako sa prihlásiť – platobné a dodacie podmienky
• Prijatie prihlášky na konferenciu bude po jej zaevidovaní potvrdené e-mailom na adresu uvedenú
v prihláške.
• Po prihlásení na konferenciu Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, ktorej splatnosť je 14
dní – najneskôr však tak, aby vložné bolo na účet odberateľa vložného pripísané v deň konania
konferencie. (Platobné údaje sú uvedené v prihláške, odberateľ vložného nie je platcom DPH).
• Platbu realizujte výlučne pod variabilným symbolom, ktorým je IČO platiteľskej organizácie a do
poznámky pre adresáta uveďte meno účastníka.
• Po pripísaní platby zálohovej faktúry na náš účet Vám bude vystavený a zaslaný daňový doklad.
• Vstup na konferenciu je možný len po úhrade vložného. Platby v hotovosti na mieste konania
konferencie sú možné len v prípade predchádzajúcej dohody.
• Vložné obsahuje vstup na rokovania konferencie a workshopy, občerstvenie počas prestávok
konferencie, obedy počas oboch dní konferencie, večeru v prvý deň konania konferencie, vstup na
spoločné posedenie a odovzdávanie národných cien za ergonómiu, vstup na jednu z vybraných
exkurzií a možnosť stiahnuť si zborník z konferencie z web stránky SES vo formáte pdf.
Tvorba záznamov
• Účastník konferencie súhlasí s tým, že počas konferencie bude organizátorom zhotovovaná
obrazová a/alebo zvuková dokumentácia. Fotografie, prípadne krátke videá môžu byť zverejnené
na web stránke a facebooku spoločností SES a ČES. Pokiaľ účastník nesúhlasí s tvorbou uvedených
záznamov budú tie časti, na ktorých by bol zachytený vymazané. Svoj nesúhlas musí oznámiť pri
registrácii na konferenciu.
• Organizátori neberú zodpovednosť za foto a video dokumentáciu vytvorenú na konferencii
účastníkmi navzájom a inými stranami.
• Prezentácie príspevkov z konferencie budú spolu s publikovanými článkami zverejnené na web
stránkach SES a ČES vo formáte pdf pre členov oboch združení.
Zľavy
•
•

20 % zľava je výhradne pre členov SES a ČES
100 % zľava je výhradne pre prvého autora príspevku uvedeného v programe konferencie a zároveň
prednášajúceho na konferencii.

Storno podmienky
• Prihláška na konferenciu je záväzná. Prihlášku nie je možné zrušiť, je však možné vyslať náhradníka
na konferenciu.
Zákaznícky servis
Na všetky otázky týkajúce sa konferencie Vám radi odpovieme v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na tel.
čísle +421 41 513 2704 alebo prostredníctvom e-mailu: office@ergonomicka.sk.

