VŠEOBECNÉ PODMIENKY ORGANIZÁTORA
PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
iDEME BRATISLAVA 2019
MIESTO A TERMÍN KONANIA
Konferencia iDEME Bratislava 2019 sa uskutoční dňa 25. júna 2019 v priestoroch hotela Bôrik
(adresa: Účelové zariadenie Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava, Slovenská republika,
http://www.hotelborik.com/ ).
PRIHLÁŠKY
Uzávierka prihlášok je v piatok 21. júna 2019, resp. pri naplnení kapacity priestorov.
Prihlášky sú registrované LEN prostredníctvom on-line elektronického formulára umiestneného
na webovej adrese www.ideme.net. Iný spôsob prihlásenia na konferenciu organizátor
neakceptuje.
ORGANIZÁTOR

Partnerstvá pre prosperitu (PPP), občianske združenie

Jašíkova 2, kanc. č. 127, 821 03 Bratislava
tel.: +421 2 482 91 379
fax: +421 2 482 91 348
e-mail: office@p3.sk
web: www.p3.sk
IČO: 307 88 587
DIČ:2021662280, neplatca DPH
reg. MV SR zo dňa 13.6.2001, č. spisu: VVS/1-900/90-18674.

ÚČASTNÍCKE POPLATKY
zadarmo* – verejná správa a akademický sektor
50 €
– komerčná sféra, členovia PPP
100 €
– komerčná sféra, nečlenovia PPP
* Podmienkou bezplatnej účasti je potvrdenie o akceptácii registrácie zaslané organizátorom
konferencie.

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť jednej osoby na všetkých odborných rokovaniach
konferencie, tlačové a konferenčné materiály a občerstvenie počas konferenčných rokovaní
v konferenčných priestoroch Účelové zariadenie Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava. Kapacita
konferenčných priestorov je obmedzená. V prípade jej vyčerpania bude zohľadňované poradie
došlých prihlášok podľa dátumu a času on-line odoslaného nahlásenia.
SPÔSOB PLATBY
Účastnícke poplatky je treba uhradiť do 24. júna 2019 na základe zálohovej faktúry, ktorá
bude zaslaná poštou do 5 pracovných dní od dátumu zaslania elektronickej on-line prihlášky
zverejnenej na www.ideme.net. Zálohová faktúra bude zaslaná na fakturačnú adresu uvedenú
v registračnom formulári. Daňový doklad – faktúra bude zaslaná účastníkovi konferencie
poštou najneskôr do 10 pracovných dní po skončení konferencie na adresu uvedenú na
zálohovej faktúre.
Pri oneskorenom uskutočnení platby bude vyžadované potvrdenie pri registrácii. Platba
v hotovosti je možná len na základe dohody s organizátorom formou pokladničného dokladu
(nebude možné použiť platobnú kartu!).
POISTENIE
Organizátor konferencie nenesie zodpovednosť za zranenie, chorobu, alebo prípadnú smrť
zúčastnených osôb, tak isto ani za ušlú mzdu, škodu na majetku, alebo akúkoľvek finančnú
stratu počas konferencie. Účastníci si môžu zariadiť poistenie podľa vlastného uváženia.
UBYTOVANIE A CESTOVNÉ NÁKLADY
Organizátor konferencie neposkytuje a ani nesprostredkováva ubytovacie služby. Cestovné
náklady a náklady spojené s ubytovaním si hradí každý účastník sám.
ZRUŠENIE ÚČASTI A STORNO PODMIENKY
Účastnícky poplatok bude vrátený iba v prípade, že písomné zrušenie účasti bude
preukázateľne doručené do 24. júna 2019 usporiadateľovi konferencie. Po tomto dátume nie je
možné uplatňovať žiadne nároky na vrátenie registračného poplatku.

V Bratislave, apríl 2019.

