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Terms & Conditions

Obchodní podmínky
konference
Share Your Energy

1. BASIC INFORMATION

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Nano Green s.r.o., with its registered office
at Národní 135/14, 110 00 Prague, Business ID No.:
02406233, registered at the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague, Section C,
Insert 219030, no. +420 226 257 257, e-mail:
info@nanoenergies.cz, (hereinafter referred to as “Nano
Green”) provides education services. These Terms and
Conditions provide rights and duties for the contract
parties, Nano Green and participants of an event and
these Terms and Conditions are binding for them.

1.1. Společnost Nano Green s.r.o., sídlem Národní
135/14, 110 00 Praha 1, IČO: 02406233, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 219030, tel.: 226 257 257,
e-mail: info@nanoenergies.cz (dále jen “Nano Green”),
poskytuje služby v oblasti vzdělávání. Obchodní
podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
vzájemná práva a povinnosti mezi Nano Green
a účastníky akce a jsou pro tyto zúčastněné strany
závazné.

1.2. An event shall mean a conference, a congress,
a workshop, a course or a different event which is
organized or co-organized by Nano Green.
2. REGISTRATION
2.1. The obligation between Nano Green and
a participant of an event is established after he
or she sends an application through the form (Czech
or English language) on the event’s website. This
application is binding.
3. PARTICIPATION FEE
3.1. The price of the event is stated in CZK or EUR
in the form and includes the costs of the event,
electronic documentation, drinks and refreshment
during the event. Accommodation costs are not
included in the price of the event.
3.2. When applying for an event it is possible to apply
discount or reduced price if stated in the form.
Discount or reduced price cannot be applied after
sending the application. It is not possible to add
together individual discounts.
3.3. Prices of events are listed in the form without
Czech VAT.
3.4. The price of the event is payable in full, including
Czech VAT, on the basis of an advance invoice with
a 14-day maturity from the sending of this advance
invoice. A regular tax document will be sent to you
within 14 days after the price of the event has been
paid. The price of the event can be paid by bank
transfer to the bank account written on the advance
invoice.

1.2. Akcí se rozumí konference, kongres, workshop,
seminář nebo jiná události pořádané nebo
spolupořádané Nano Green.
2. PŘIHLÁŠKA
2.1. Smluvní vztah mezi Nano Green a účastníkem akce
vzniká na základě odeslání přihlášky v přihlašovacím
formuláři (v českém nebo anglickém jazyce)
prostřednictvím webových stránek akce. Tato přihláška
je závazná.
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cena akce je uvedena v přihlašovacím formuláři
v českých korunách nebo v eurech a zahrnuje náklady
na akci, podklady v elektronické podobě, občerstvení
a nápoje v průběhu akce. Náklady na ubytování nejsou
zahrnuty v ceně akce.
3.2. Při objednání akce je možné uplatnit slevu nebo
zvýhodněnou cenu, pokud jsou uvedeny
v přihlašovacím formuláři. Slevu nebo zvýhodněnou
cenu není možné uplatnit po odeslání přihlášky na akci.
Jednotlivé slevy není možné sčítat.
3.3. Ceny akcí jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři
bez DPH.
3.4. Cena akce je splatná v plné výši včetně DPH
na základě zálohové faktury se 14denní splatností od
odeslání této zálohové faktury. Řádný daňový doklad
Vám bude zaslán do 14 dnů po zaplacení ceny akce.
Cenu akce lze hradit bankovním převodem na číslo
účtu, které je uvedeno na zálohové faktuře.
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3.5. Where payment has been made within 14 days
before the event starts, please present a copy
of proof of payment.

3.5. Zaplatí-li účastník v průběhu 14 a méně dní před
začátkem akce, je účastník povinen doložit převod ceny
akce na uvedený účet.

4. CANCELLATION

4. STORNOVACÍ PODMÍNKY

4.1. Cancellation must be sent in written form
(by e-mail at info@nanoenergies.cz, or by post)
to the address of Nano Green. For cancellations earlier
than the last 14 days before a congress starts we
charge a handling fee of CZK 2 000. For cancellations
earlier than the last 14 days before a conference,
a workshop, a course or another event, we charge
a handling fee of CZK 1 000.

4.1. Zrušení účasti na akci musí být provedeno
písemně (e-mailem na info@nanoenergies.cz nebo
poštou na adresu sídla) na adresu Nano Green. Při
zrušení účasti na kongresu dříve než 14 dní před
začátkem akce bude účastníkovi vrácena cena akce
snížená o 2000 Kč jakožto storno poplatek. Při zrušení
účasti na konferenci, workshopu, seminářI nebo
jiné akci dříve než 14 dní před začátkem akce bude
účastníkovi vrácena cena akce snížená o 1000 Kč
jakožto storno poplatek.

4.2. In case of cancellation of an event during the last
14 days before the event starts, the price of the event
is payable on sending the application. The paid price of
the event is not refundable.
4.3. In the event of inability to participate, substitution
by a colleague is possible.
4.4. Nano Green reserves the right to modify the
agenda or cancel the event if circumstances so
require. The price of the event paid by a participant is
not refunded in that case.
5. GUARANTEE, COMPLAINT
5.1. In particular, changes of the venue of an event
or a change in the programme of an event, even if it
is considered a reduction of the programme, are not
considered to be defective.
6. PROTECTION OF PERSONAL DATA AND NEWSLETTERS
6.1. Nano Green processes personal data in compliance
with applicable laws on the protection of personal data.
6.2. A participant of an event acknowledges that
Nano Green processes his or her personal data for the
purpose of contractual obligations and for newsletters
distribution. Personal data are processed for as long as
is necessary in electronic form or in written form. More
information about privacy policy is available at the
Privacy Policy of Nano Green. Information in a customer
section of the Privacy Policy of Nano Green applies to
participants of events.
7. FINAL PROVISIONS
7.1. Rights and duties between Nano Green and
a participant of an event are governed by the Laws
of the Czech Republic.
7.2. The effects of these Terms and Conditions occur
on 21. 6. 2019.

4.2. V případě zrušení účasti na akci v průběhu
posledních 14 dní před začátkem akce je splatná celá
cena akce odesláním přihlášky. Uhrazená cena akce se
nevrací.
4.3. Pokud se akce účastník nemůže zúčastnit,
zastoupení kolegou/kolegyní je možné.
4.4. Nano Green může z důležitých důvodů změnit
program či zrušit akci. Účastník v takovém případě
nemá právo na vrácení ceny akce.
5. VADNÉ PLNĚNÍ, REKLAMACE
5.1. Za vadu plnění se nepovažují zejména změny místa
a termínu konání akce nebo změna programu akce, a to
ani zúžení programu.
6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ
OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
6.1. Nano Green zpracovává osobní údaje účastníků
v souladu s právními předpisy na ochranu osobních
údajů.
6.2. Účastník bere na vědomí, že Nano Green
zpracovává jeho osobní údaje pro účely plnění
smluvních závazků Nano Green a pro účely zasílání
obchodních sdělení. Osobní údaje jsou zpracovány
po nezbytně nutnou dobu v elektronické podobě
nebo listinné podobě. Více informací se účastník
o zpracování jeho osobních údajů prostřednictvím Nano
Green dozví v zásadách ochrany osobních údajů Nano
Green zde. V těchto zásadách se na účastníka uplatní
zejména část týkající se zákazníků Nano Green.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Práva a povinnosti vzniklá mezi Nano Green
a účastníkem akce se řídí českým právním řádem.
7.2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem
21. 6. 2019
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