
Obchodní podmínky společnosti Business Forum 
 
 
1. Společnost  
 
1.1.  Společnost Business Forum, s.r.o. (dále jen BF), poskytuje služby mimo jiné 

v oblasti pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 
včetně lektorské činnosti. Obchodní podmínky upravují vztah mezi BF a 
účastníky konferencí, kongresů, workshopů a seminářů a jsou pro zúčastněné 
strany závazné. 

 
2.  Přihláška 
 
2.1.  Smluvní vztah mezi BF a účastníkem akce pořádané BF vzniká okamžikem 

přijetí nabídky BF, kterým je zejména doručení písemné objednávky, resp. 
přihlášky doručené (prostřednictvím webových stránek BF, e-mailem, poštou). 
Okamžikem doručení je přihláška závazná.  Odstoupení od smlouvy ze strany 
účastníka resp. storno upravuje bod č. 4 těchto obchodních podmínek. 

 
2.2.  Účastnický poplatek zahrnuje náklady na akci (konferenci, kongres, workshop, 

seminář), podklady v elektronické podobě, občerstvení a nápoje. Náklady na 
ubytování a případné další plnění neuvedené v nabídce BF nejsou zahrnuty 
v ceně akce. 

 
2.3.  Při objednání akce je možné uplatnit veškeré slevy, které jsou uvedeny 

v cenových podmínkách objednávané akce. Zvýhodněná cena se počítá 
doručením přihlášky (prostřednictvím webových stránek BF, e-mailem, poštou) 
 k aktuálnímu datu uvedenému v cenových podmínkách. Základní cena se 
počítá  doručením přihlášky (prostřednictvím webových stránek BF, mailem, 
poštou) od aktuálního data uvedeného v platebních podmínkách viz. cenové 
podmínky.  
 

 
2.4.  Ceny, které jsou uvedeny v cenových podmínkách  na webových stránkách 

nebo na  zadní straně tištěného programu, jsou uvedeny bez platné DPH. 
 
3. Platební podmínky 
 
3.1.  Účastnický poplatek je splatný v plné výši včetně DPH na základě doručení 

zálohové faktury se 14-ti denní splatností.  Řádný daňový doklad Vám bude 
zaslán do 14-ti dnů po zaplacení účastnického poplatku. Účastnický poplatek 
lze hradit bankovním převodem na číslo účtu, které je uvedeno na zálohové 
faktuře. 

 
4. Stornovací podmínky 
 
4.1.  Zrušení účasti na akci musí být provedeno písemně (mailem, poštou). Storno 

za kongres činí 2000,00 Kč. Storno za konferenci, workshop a seminář činí 
1000,00 Kč. 

 



4.2.  V případě zrušení účasti na akci v průběhu 14 dní před začátkem akce je 
splatný celý účastnický poplatek. Vzhledem k nákladům BF vynaloženým do 
tohoto okamžiku nelze platbu vrátit. 

 
4.3.  Přihlásíte-li se v průběhu 5 a méně dní před začátkem akce, prosíme Vás o 

doložení převodu účastnického poplatku na účet BF. 
 
4.4.  Pokud se akce přihlášená osoba nemůže zúčastnit, zastoupení je možné. 
 
4.5.  BF si vyhrazuje z naléhavých důvodů změnu programu. 
 
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od: 10. června 2011 


