
 

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCI  

Na akci je možné se přihlásit způsobem uvedeným v pozvánce. Termín uzávěrky přihlášek je součas-

ně termínem splatnosti, tento termín je uveden v pozvánce. Po tomto termínu je přihlašování ukon-

čeno, je však možné ověřit si volná místa u kontaktní osoby. 

V případě, že bude platba provedena po stanoveném termínu, je nutné prokázat úhradu účastnické-

ho poplatku formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě. 

V případě neuhrazení poplatku do stanoveného termínu si pořadatel vyhrazuje právo nabídnout mís-

to jiné osobě (pokud se účastník nedomluvil s pořadatelem jinak). Ve výjimečných případech je mož-

né zaplatit účastnický poplatek až na místě v den konání akce. Tato varianta úhrady musí být předem 

domluvena s kontaktní osobou. 

Cena akce pro pedagogy (zaměstnance škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol) je nižší 

o DPH pouze pokud účastník doloží písemné potvrzení o zaměstnání (s razítkem a podpisem ředite-

le). V případě, že písemné potvrzení o zaměstnání nebude doloženo, bude po účastníkovi v den ko-

nání akce požadován doplatek v hotovosti ve výši DPH. Potvrzení o zaměstnání je u více účastníků z 

jedné organizace možné doložit na jednom formuláři. Na každou akci je nutné doložit vždy nové po-

tvrzení. V případě že seminář hradí účastníkovi škola, není třeba dokládat potvrzení o zaměstnání. 

Cena pro nepedagogy není osvobozena od platby DPH. 

Lipka si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání či zrušení akce. O všech změnách 

budou přihlášení účastníci informováni telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. 

 

STORNO PODMÍNKY  

Přihláška na akci je závazná a je možné ji zrušit pouze písemně (e-mailem) u kontaktní osoby.  

Při odhlášení 50–30 dní před akcí činí storno poplatek 25 % ceny akce. Při odhlášení 29–5 dní před 
akcí je storno poplatek 50 % z ceny. Při odhlášení méně než 5 dní před akcí činí storno 75 % ceny. 
V případě odhlášení během akce se vrací podíl z 25 % ceny dle počtu nevyčerpaných dní. O vrácení 
poplatku je třeba písemně požádat vedoucího akce do konce akce.  

Storno se neplatí, pokud účastník sám zajistí vhodného náhradníka. Celá částka se na něj převádí. 
Tuto skutečnost je účastník povinen nahlásit kontaktní osobě. Ve všech ostatních případech se storno 
poplatek účtuje. 

Poplatek nelze převést na jinou akci.  

 



 

 

 

VYSTAVENÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ  

Pokud účastník požaduje vystavení faktury, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce včetně úplných 

fakturačních údajů (přesný název organizace, adresa, IČO, popř. DIČ).  

 

1. července 2014 

 

 

 

 


