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Platební a storno podmínky 
 

Základní informace  

- Účastník se objednáním vzdělávacího kurzu zavazuje k využití a zaplacení služeb 

/absolvování vzdělávacího kurzu/.  

- V případě zrušení kurzu bude po účastníkovi požadována částka podle storno 

podmínek.  

- Fakturu lze vystavit na účastníka (samoplátce) nebo na zaměstnavatele – nutné uvést 

u objednávky.  

 

Platební podmínky  

Poplatek za kurz je nutné uhradit nejpozději 7 dní po objednání kurzu. Pokud platba 

nebude uhrazena, společnost V lavici s. r. o. je oprávněna rezervaci zrušit a obsadit 

místo jiným účastníkem. V případě, že účastníkovi hradí kurz zaměstnavatel, je možně 

uhradit do 14 dní od vydání faktury.  

Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka 

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto 

změnu akceptujeme ještě v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na 

náhradníka. 

 

Pokud přihlášený zruší svou účast na kurzu, je nutné to provést zasláním e-mailu na 

adresu vzdelavani@vlavici.cz.  Poté vrací společnost V lavici s. r. o.  účastnický 

poplatek takto: 

  

zrušení účasti výše vrácené částky poplatku 

15 a více dní před konáním kurzu 100 % 

8 - 14 dní před konáním kurzu 50 % 

7 a méně dní před konáním kurzu 0 % 

 Informujete účastníky, není možné rušit kurzy a vracet finanční prostředky 

v souvislosti s koronavirovou situací. Dle nařízení vlády ČR naléhá zrušení kurzu 
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ze strany účastníka dle standardních obchodních a storno podmínek společnosti 

V lavici s. r. o.  

Zrušení konání semináře ze strany V lavici s. r. o.  

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany Portálu (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody): 

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví V lavici s. r. o.  

b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z 

kterého byl seminář uhrazen, nebo 

c) poplatek je možné využít na jiný volný kurz. 

  

Neomluvená neúčast na semináři 

Pokud přihlášený neomluví svou účast (telefonicky nebo e-mailem) nejpozději v den 

konání kurzu, účastnický poplatek se nevrací. 

 

Storno a platební podmínky jsou platné od 1. 7. 2020  


