
Smluvní podmínky 
 
Přihláška na seminář 
 
Přihlášení na seminář proběhne potvrzením a odesláním přihlášky, kterou naleznete na 
stránkách Charity Vsetín (dále jen Organizace). Přihlásit se na seminář můžete také e-mailem 
na camino.seminare@vsetin.charita.cz.   
Přihlášku prosím řádně vyplňte včetně všech náležitostí.  
Tato přihláška bude systémem odeslána kontaktním pracovníkům Organizace. 

K potvrzení Vašeho přihlášení dojde automaticky na Vaši zadanou kontaktní e-mailovou 
adresu uvedenou v přihlášce. Tímto je Vaše přihláška potvrzená a závazná. V případě 
neobdržení potvrzujícího e-mailu do 5 pracovních dní prosím kontaktujte pracovníka 
Organizace. 

Přihlášení účastníci jsou zařazeni dle pořadí přijatých přihlášek. 
 
V případě obsazení kurzu, prosím kontaktujte pracovníka Organizace, který s Vámi projedná 
možné alternativy Vašeho školení. 
 
Vyhrazujeme si právo organizačních změn (změna termínu, místa konání, aktualizace tématu) 
a zrušení akce. Účastníci budou o těchto změnách neprodleně informováni pracovníkem 
Organizace a to e-mailem či telefonicky. 
 
Organizace Charita Vsetín se zavazuje, že veškeré osobní údaje přihlášených osob 
chránit a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

 
Úhrada semináře, daňový doklad 
 
Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. o 
cenách dohodou. Cena semináře je konečná. 
 
Úhradu za seminář poukažte na číslo účtu: 563344851/0100 pod variabilním symbolem 
1901185, do zprávy pro příjemce uvedete příjmení a jméno účastníka semináře.  

Veškeré informace k platbě, včetně variabilního symbolu, jsou uvedené v potvrzujícím e-mailu 
po přihlášení. 
 
Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději 5 dní před konáním semináře na 
účet Organizace.  

Stornovací podmínky 
 
V případě, že se přihlášený účastník nemůže semináře přímo účastnit, může za sebe vyslat 
náhradníka. Tuto změnu prosím neprodleně nahlaste pracovníkovi Organizace. 
 
V případě, že se účastník neúčastní semináře uhrazená smluvní cena za seminář se nevrací. 

Kontaktní osoby:  Miroslav Kadlubiec – miroslav.kadlubiec@vsetin.charita.cz 

Zdeňka Chytilová – zdenka.chytilova@vsetin.charita.cz
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