Obchodní podmínky Bohemia Event Service, s. r. o. (dále jen „pořadatel“)
pro akci Adventní trhy (dále jen „akce“)
Obchodní podmínky
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Na akci Adventní trhy se lze přihlásit prostřednictvím řádně vyplněného on-line formuláře nebo
jiným předem domluveným způsobem např. objednávkou zaslanou prostřednictvím
e-mailu na adresu: filip@bohemiaservice.cz
Přijetí on-line přihlášky je potvrzeno krátkým sdělením na on-line formuláři po jeho odeslání a
následným doručením emailu se záznamem objednávky. V případě objednávky emailem je její
přijetí potvrzeno jeho prostřednictvím.
Přihláška zaslaná kterýmkoliv z výše uvedených způsobů je závazná a nelze od ní dodatečně
odstoupit bez dohody s pořadatelem s ohledem na storno podmínky (viz níže).
Cena za účast na akci je uvedena včetně aktuální zákonné sazby DPH.
Platba probíhá na základě záznamu objednávky, který je zaslán na email účastníka po vyplnění a
odeslání on-line formuláře přihlášky.
Řádný daňový doklad bude vystaven do 15 dnů od přijetí platby na účet pořadatele.
Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od ukončení akce.

Storno podmínky
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Každé zrušení účasti (dále jen „storno“) musí být oznámeno písemně (emailem). Rozhodujícím
datem je datum, kdy pořadatel obdrží storno přihlášky.
Bezplatné storno přihlášky je možné provést nejpozději do 42 kalendářních dnů před
zahájením akce. Účastnický poplatek bude vrácen na základě písemného vyžádání.
V případě provedení storno přihlášky v termínu 30 kalendářních dnů před zahájením akce činí
storno poplatek 30 % hodnoty účastnického poplatku. Zbylá část účastnického poplatku bude
vrácena na základě písemného vyžádání.
V případě provedení storno přihlášky v termínu 20 kalendářních dnů před zahájením akce činí
storno poplatek 50 % hodnoty účastnického. Zbylá část účastnického poplatku bude vrácena na
základě písemného vyžádání.
V případě storno přihlášky v termínu 15 kalendářních dnů činí storno poplatek 100 % částky.
Poplatek se v tomto případě nevrací.
Storno poplatek není účtován pouze v případě neúčasti ze zdravotních důvodů. V takovém
případě je však nutné zaslat kopii potvrzení této skutečnosti od lékaře.
Účastník za sebe může po dohodě s pořadatelem vyslat náhradníka.

Ostatní ujednání
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Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout data konání akce v případě, že dojde k události, která
konání akce znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu apod.). V takovém případě
bude toto neprodleně sděleno účastníkům akce.
Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci a v tom případě se zavazuje
vrátit účastníkům 100 % účastnického poplatku.
Ve vlastním zájmu plynulého průběhu akce věnujte pozornost informacím zde uvedeným.
Pořadatel nenese odpovědnost za obtíže či škody způsobené nepřesným či neúplným vyplněním
přihlášky!
Děkujeme Vám, že podmínky respektujete a těšíme se na Vaši účast!

