Platební a stornovací podmínky
pro školení GIS

Cena školení
Cena školení je 5 000 Kč včetně DPH na jednoho účastníka. Cena školení zahrnuje:







Vzdělávací materiály:
o materiály s podrobnými návody pro práci v programu
o praktická cvičení včetně cvičebních dat, která může absolvent dále libovolně používat
pro studenty
Software, ve kterém školíme je k dispozici zdarma, takže ho absolventi mohou následně
instalovat a využívat na libovolném počtu počítačů
Občerstvení během školení
Náklady spojené s provozem výpočetní techniky a audiovizuální techniky ve školící místnosti
Ostatní výdaje spojené s organizací školení

Do ceny nejsou zahrnuty náklady na dopravu, ubytování a stravování účastníků.
Cena v případě školení u zákazníka zahrnuje pevnou denní taxu, cenu za školicí materiály pro
jednotlivé účastníky a cestovní náklady školitele.

Slevy
Slevy poskytujeme v následujících případech:






Studenti: 4 000 Kč/ os. (sleva 20%)
Množstevní slevy pro více zájemců z jedné školy/ organizace:
o 2 účastníci: 4 750 Kč/ os. (sleva 5%)
o 3-5 účastníků: 4 500 Kč/ os. (sleva 10%)
o Více než 5 účastníků: 4 000 Kč/ os. (sleva 20%)
V případě zájmu o obě školení najednou: každé školení 4 000 Kč/ os. (sleva 20%)
Při školení ve vlastních prostorách objednavatele: sleva podle dohody a počtu zájemců

Platební podmínky
Po splnění podmínky pro konání kurzu (přihlášení alespoň minimálního počtu účastníků) je zasláno
potvrzení o zařazení do kurzu a vystaven daňový doklad pro úhradu kurzovného. Daňový doklad má
splatnost 14 dní, platba však musí být připsána na účet poskytovatele nejpozději v den konání
školení.
V případě, že z provozních nebo organizačních důvodů bude kurz zrušen a nebude dohodnut
náhradní termín do 6 měsíců od předpokládaného konání kurzu, bude zaplacená částka v plné výši
vrácena.

Stornovací podmínky
Potvrzená přihláška na konkrétní termín je závazná, při odhlášení účastníka jsou účtovány následující
stornovací poplatky:






V případě odhlášení dříve než 3 týdny před započetím školení se neúčtují žádné poplatky
V případě odhlášení v průběhu třech týdnů před započetím školení činí poplatek 60 % ceny
V případě odhlášení v průběhu 24 hodin před zahájením školení nebo v případě neúčasti bez
odhlášení se zaplacená částka nevrací
V případě účasti náhradníka se stornovací poplatky neúčtují

V Praze dne 11. 2. 2013

