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Obchodné podmienky účasti na akciách organizovaných
Slovenskou asociáciou študentov a absolventov
psychológie, o. z. (ďalej len „obchodné podmienky“)
Prihlášky a platba za akcie
Na akcie SAŠAP, o. z. sa prihlasuje prostredníctvom elektronickej prihlášky na e-mail
uvedený v informáciách o akcii. Uveďte aj Váš dátum narodenia a telefónne číslo.
Platbu za akciu uskutočnite výlučne bankovým prevodom na účet SAŠAP, o. z. (číslo
účtu: 14256672/5200). Ako variabilný symbol uveďte Vaše telefónne číslo (ak ste
registrovaní, tak telefónne číslo, ktoré ste uviedli v registrácii). Do poznámky pre
prijímateľa vložte Vaše celé meno bez diakritiky Vo výnimočných prípadoch je možné
po predchádzajúcej dohode s organizátorom akcie/vedúcim príslušnej pobočky
uskutočniť platbu v hotovosti. V takomto prípade môže byť účtovaný manipulačný
poplatok. Akékoľvek otázky môžete smerovať na organizátora pobočky alebo na
vedúceho príslušnej pobočky.
Vaša prihláška bude platná až po prijatí platby za akciu. Pre zaistenie Vášho miesta
na akcii uskutočnite platbu čo najskôr. Pri každej akcii bude stanovený termín, do
ktorého je nutné akciu uhradiť, aby sa prihlásenie stalo platným. V prípade
nezrovnalostí je možné platbu preukázať nasledujúcimi dokladmi: potvrdením
o vklade na účet SAŠAP, o. z., potvrdením o prevode na účet SAŠAP, o. z. potvrdené
bankou alebo príjmovým pokladničným dokladom.
V prípade, že neuvediete v prihláške telefónne číslo, SAŠAP, o. z. nebude vedieť
identifikovať Vašu platbu za akciu. Ak neuvediete v prihláške dátum narodenia
SAŠAP, o. z. nebude môcť zaistiť vydanie certifikátu (osvedčenia) o účasti na
akcii/kurze.
Všetci členovia SAŠAP, o. z. poznačia do prihlášky túto skutočnosť o členstve.
V opačnom prípade ich SAŠAP, o. z. bude viesť ako účastníkov akcie, ktorí nie sú
členmi SAŠAP, o. z.
Priebeh akcie
Všetci účastníci, ktorí zaplatili poplatok za akciu sa s dostatočným predstihom
dozvedia podrobné informácie o konaní akcie – zaslanie týchto informácií slúži
zároveň ako definitívne potvrdenie účasti na akcii.
SAŠAP, o. z. si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov konanie akcie presunúť na iný
termín či iné miesto alebo konanie akcie zrušiť. V takýchto prípadoch budú účastníci
akcie neodkladne kontaktovaní. Za zrušené akcie budú platby vrátené prihlásenému
účastníkovi na účet.
SAŠAP, o. z. si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch požiadať účastníka
o potvrdenie o štúdiu, prípadne o potvrdenie o absolvovaní štúdia, ak je akcia, na
ktorú sa hlási, určená výhradne psychológom či študentom psychológie.
Náhradníci za akciu neplatia, kým nie sú vyzvaní organizátormi akcie.
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Storno podmienky
V prípade, že sa účastník rozhodne z akcie odhlásiť, SAŠAP, o. z. účtuje storno
poplatky v závislosti na čase, kedy dôjde k zrušeniu účasti.
Akcia do 15 €:
Počet kalendárnych dní pred akciou
≥ 14 dní
13 – 8 dní
≤ 7 dní

Výška storno poplatku
0%
50%
100%

Akcia od 15,01 €:
Počet kalendárnych dní pred akciou
≥ 21 dní
14 – 20 dní
≤ 13 dní

Výška storno poplatku
0%
50%
100%

Po dohode je možné za seba zaistiť náhradníka, ktorý je povinný kurz tiež uhradiť.
Platba pôvodnému prihlásenému bude vrátená až po skončení akcie, a to len
v prípade, že náhradný účastník splní všetky platobné podmienky. Prípadné rozdiely
v cene (napr. člen SAŠAP, o. z. za seba nájde ako náhradníka niekoho, kto členom
SAŠAP, o. z. nie je) je nutné zo strany účastníkov (náhradníkov) do dňa konania akcie
dorovnať.

SAŠAP, o. z. si vyhradzuje právo udeliť ktorémukoľvek účastníkovi výnimku ohľadne
platby – zníženie, navýšenie či odpustenie poplatku za akciu alebo posunutie termínu
platby. V prípade, že bude účastník informovaný o navýšení poplatku, má právo sa
z akcie odhlásiť do 3 dní bez akýchkoľvek sankcií. Udelenie výnimky je výhradne
v kompetencii prezidenta či viceprezidenta SAŠAP, o. z.
Tieto obchodné podmienky boli schválené na zasadaní riadiacich a výkonných
orgánov dňa 10. 12. 2013 a sú platné pre všetky prihlášky na akcie organizované
SAŠAP, o. z. podané od 01.01.2014.
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