ORGANIZACIJA


Organizator konference IKTEM2018 (v nadaljevanju Konference) je podjetje

AX elektronika d.o.o. (v nadaljevanju Organizator)
PRIJAVA IN ODJAVA UDELEŽBE na IKTEM2018
Prijava na Konferenco je možna na spletni strani https://iktem.svet-el.si/;
 Vsak prijavljen udeleženec izbere ustrezno število predavanj glede na izbrano
kotizacijo. Ker je število sedežev v posameznih dvoranah omejeno, si
Organizator pridržuje pravico, da število udeležencev na posameznem
predavanju omeji že med spletnimi prijavami. Ko je maksimum prijavljenih
udeležencev na posamezno predavanje dosežen, nadaljnje prijavljanje na to
predavanje ni več možno, razen v primeru, če kdo od že prijavljenih
udeležencev odpove udeležbo na tem predavanju ali Konferenci v roku za
odjavo ali spremembo predavanj;
 Rok za spremembo predavanj je 14 delovnih dni pred dogodkom. Spremembo
predavanj prijavljeni udeleženec opravi na spletni strani https://iktem.svet-el.si/;
 Zadnji rok za morebitno brezplačno odjavo od Konference je 14 delovnih dni
pred dogodkom. Odjava mora biti opravljena preko spletne strani
https://iktem.svet-el.si/;




Stroški odjave:
 13-7 dni pred Konferenco: Organizator prijavljenemu udeležencu
zaračuna 50% stroškov celotne kotizacije;
 6 dni ali manj pred Konferenco: Organizator prijavljenemu
udeležencu zaračuna celotno kotizacijo;

 V primeru

pozne odjave oz. neudeležbe na Konferenci zaradi bolezni, bo
Organizator po tem, ko udeleženec predloži zdravniško potrdilo o bolezni,
udeležencu zaračunal administrativne stroške v višini 10 odstotkov kotizacije.
KOTIZACIJA IN PLAČILO
 Višina

kotizacije in posebne ugodnosti so objavljene na spletni strani
Konference: https://iktem.svet-el.si/
 Na podlagi prijave bo Organizator na elektronski naslov udeleženca poslal
predračun z navedenimi predavanji, ki si jih je udeleženec izbral, znesek in
določenim rokom plačila;

Prijavljeni udeleženci, ki so člani OZS ali GZS so upravičeni do 30% popusta
na ceno izbrane kotizacije. Organizator si pridržuje pravico, da po konferenci
pregleda veljavnost članstva prijavljenega udeleženca v OZS ali GZS. V
primeru, da prijavljeni udeleženec ni član OZS ali GZS, pa je to navedel v
prijavi, se prijavljeni udeleženec strinja, da mu Organizator po konferenci
zaračuna pogodbeno kazen 200,00 Evrov z vključenim DDV, ki jo je prijavljen
udeleženec Organizatorju dolžan plačati v 8 dneh od dne izdaje računa;


PROGRAM
Organizator Konference jamči za izvedbo objavljenega programa ter si
pridržuje pravico do vsebinskih sprememb oz. sprememb, ki nastanejo zaradi
objektivnih razlogov oz. višje sile;


Predavanja bodo potekala v slovenskem in angleškem jeziku brez prevajanja v
slovenski jezik. Vsa predavanja, ki jih bodo predstavljali predavatelji, so
njihovo avtorsko delo;


Organizator si pridržuje pravico do odpovedi Konference zaradi objektivnih
razlogov ali višje sile. V takem primeru bo Organizator obvestil vse prijavljene
udeležence najmanj dva delovna dneva pred napovedano Konferenco po e-pošti
ali telefonu. Organizator bo vse plačane kotizacije vrnil v celoti. Prijavljeni
udeleženci na konferenco v tem primeru od Organizatorja ne bodo zahtevali
eventualnih stroškov, ki bi jih lahko imeli zaradi odpovedi Konference;


Na

konferenci ni dovoljeno kakršno koli animiranje udeležencev, sponzorjev
ali predavateljev za dogodek (sejem, konferenco, predstavitev itd.), ki ga ne
organizira Organizator. Vsakršno takšno reklamiranje, ki nima eksplicitnega
dovoljenja Organizatorja, je prepovedano. Organizator bo vsakega kršitelja te
prepovedi kaznoval z 20.000 Evri kazni, ki jih bo kršitelj plačal na TRR
Organizatorja.
Varovanje podatkov
Prijavljeni udeleženec na konferenci Organizatorju kot upravljavcu dovoljuje,
da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov
v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Navedene podatke lahko
Organizator obdeluje za lastne potrebe do časa, ko podatki več ne bodo služili
svojemu namenu. Organizator podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen
v kolikor je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja

osebnih podatkov ima prijavljeni udeleženec možnost vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki
podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Prijavljeni udeleženec lahko od
Organizatorja kadar koli zahteva prenehanje pošiljanja reklamnega gradiva, in
sicer pisno na naslov Organizatorja:
AX elektronika d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin, e-pošta: stik@svet-el.si.
Končne določbe:
S sodelovanjem na konferenci se šteje, da prijavljeni udeleženec s pogoji
konference soglaša in jih v celoti sprejema. Pravila konference so dostopna na
spletnih straneh https://iktem.svet-el.si/, dodatne informacije pa dobite tudi na
telefonski številki 01-54-914-00. Vse cene v tem dokumentu vključujejo DDV!
Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki
tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Prav tako si
Organizator pridržuje pravico, da v primeru prevelikega števila prijavljenih po
lastni presoji izbere udeležence, ki se bodo udeležili konference. O vseh
spremembah in novostih konference bo Organizator udeležence obveščal z
objavami na spletni strani https://iktem.svet-el.si/., Morebitne spore iz naslova
izvedbe konference rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani

