
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY KONFERENCE NÁDRAŽÍ 2019 FIRMY KONSTRUKCE 
MEDIA, S.R.O. 
  

1. Závaznou přihlášku odešlete nejpozději do 5. dne před konáním akce. Pro 
informace kontaktujte firmu KONSTRUKCE Media s.r.o., Kancelář Praha: Ing. 
Mgr. Daniela Pivodová, Thámova 18a, 180 00 Praha 8 - Karlín, e-mail: 
info@konferencenadrazi.cz, tel: +420 604 271 835   

2. Na základě doručené závazné přihlášky vystavíme do 5 dnů zálohovou 
fakturu. Informace k platbám: Mgr. Daniela Pivodová, e-mail: 
info@konferencenadrazi.cz, tel: +420 604 271 835  

3. Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem (KONSTRUKCE Media, 
s.r.o.) a odběratelem (účastník). Poplatek lze výjimečně uhradit na místě při 
registraci v hotovosti. Cena zahrnuje základní studijní materiály, kávu, 
nealkoholický nápoj, drobné občerstvení, a oběd.  

4. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků.  

5. Ubytování nezajišťujeme, pokud není v přihlášce uvedeno jinak.  

6. Platby poukažte na běžný účet KONSTRUKCE Media s.r.o. v CZK,  
č.ú.: 1658580309/0800 na základě zaslané zálohové faktury nebo daňového 
dokladu.  

7. Podmínky storna:  
Při zrušení účasti do 10 dnů před konáním akce vracíme 50 % a do 5 dnů 30 % z 
celkového poplatku za akci. (Rozhodující je den doručení!) Při pozdějším zrušení 
nebo neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme.  

8. Přihlašující organizace (objednavatel) akceptuje nabídku dodavatele a závazně 
objednává účastníka na akci.  

9. V případě změny data nebo místa konání akce budou účastníci včas 
informováni.  

10. Plátcům DPH připravíme na základě řádně vyplněné přihlášky daňový 
doklad. Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100% 
sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v zákonných lhůtách předáním 
daňového dokladu.  

11. Závazným přihlášením na akci dává účastník souhlas se zpracováním osobních 
údajů za účelem zasíláním obchodních sdělení. Ochrana osobních údajů je 
upravena v dokumentu Ochrana osobních údajů. (pro zrušení zasílání 
obchodních sdělení kontaktujte: Kancelář Praha).  

 
 
 
KONSTRUKCE Media, s. r. o. 
Starobělská 5/1133, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
22003. 
 
T +420 597 317 578 
www.konstrukce-media.cz  
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