FAKTURAČNÍ A STORNO PODMÍNKY
Účastník konference
Závaznou přihlášku na konferenci přijímáme nejpozději 29. 10. 2021. Přihlásit se můžete
prostřednictvím on-line formuláře na našich webových stránkách. Účastníci budou evidováni
podle pořadí doručených závazných přihlášek.
Platba za účastnický poplatek
Po obdržení závazné přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky potvrzení o jejím
přijetí. Po souhlasném zpracování přihlášky je objednateli (účastníkovi) zasláno vyrozumění
o přijetí, resp. potvrzení jeho účasti na konferenci a další organizační informace. Daňový doklad
k úhradě účastnického poplatku se splatností 14 dnů bude vystaven po skončení akce.
Základní výše účastnického poplatku činí 1 500 Kč bez DPH a je možné na něj uplatnit slevu
(viz samostatný přehled). Slevy nelze sčítat a jsou nepřenosné. V ceně konference je zahrnut
přístup na konferenci a konferenční materiály (pouze pro přihlášené do 13. 10. 2021).

Firemní prezentace
Cena firemní prezentace je sjednávána na základě jejího konkrétního rozsahu a vychází z aktuálně
platného ceníku. V případě zrušení objednávky nejpozději 30 dnů před konáním akce je
objednavateli účtován storno poplatek ve výši 25 % z celkové ceny. V případě zrušení objednávky
později než 30 dnů před konáním akce činí storno poplatek 100 % celkové ceny sjednaného
plnění.
Obsah sjednaného plnění nesmí objednavatel bez písemného souhlasu ARCDATA PRAHA, s.r.o.,
poskytnout třetí osobě, a to ani z části, či na omezenou dobu.
Pokud není platba uhrazena ve lhůtě splatnosti, vyhrazuje si pořadatel právo odmítnout
poskytnutí sjednaného plnění.
Objednavatel firemní prezentace se zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, které by odporovalo
platným zákonům, etickým zásadám nebo obchodním zájmům firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Odpovědnost za škody
Pořadatel neručí za omezení plnění v důsledku zásahu vyšší moci, při výpadku energií, v případě
teroristického útoku nebo jiného trestného činu, vandalismu a v dalších případech, kdy nebylo
plnění možné z důvodů neležících na straně pořadatele.
Účastníci se zavazují zdržet se jakéhokoliv jednání, které by odporovalo platným zákonům,
etickým zásadám nebo obchodním zájmům firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.
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Fotografie a videozáznamy z konference
Přihlášením se k virtuální konferenci dává každý návštěvník souhlas s pořizováním obrazového
záznamu, video záznamu, audio záznamu, či audiovizuálního záznamu účastníka (typicky se může
jednat o záznam obrazovky konferenčního prostředí zobrazující komentáře, otázky, či účastníkem
zapnutou kameru), které ARCDATA PRAHA, s.r.o., může bezplatně použít v materiálech týkajících
se této konference (reportáže, webové stránky, ArcRevue apod.) nebo k propagaci dalších ročníků
konference. Účastníci konference rovněž při svém přihlášení vyjadřují souhlas se zpracováním
osobních údajů.
Pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou, souhlasí s bezplatnou publikací
jejich příspěvku v plném znění na webových stránkách ARCDATA PRAHA, s.r.o., a (pokud toto při
přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou) souhlasí také se zveřejněním videozáznamu
jejich přednášky na YouTube videokanálu ARCDATA PRAHA, s.r.o.
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