SPLOŠNI POGOJI DOGODKA »EXCEL OLYMPICS MASTERCLASSES«

1. Organizator
Organizator dogodka »Excel Olympics Masterclasses« (v nadaljevanju »dogodek«) je podjetje
Excel Olympics Gašper Kamenšek s.p., Ziherlova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
»organizator«).
2. Lokacija dogodka
Dogodek se bo odvijal na lokaciji Four points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik lokacije dogodka«).
Datum dogodka je 5. november 2018. Čas dogodka je od 8:00-17:00.
3. Prijava
Prijava na dogodek je mogoča preko spletne prijavnice na naslovu
https://conference.excelolympics.com
Ob prijavi udeleženec vnese svoje pravilne osebne podatke in izbere enega izmed treh
možnih izobraževanj. V primeru, da za udeleženca stroške izobraževanja krije podjetje, je
potrebno na prijavnici označiti »Račun na podjetje: da« in pravilno vnesti podatke podjetja, ki
bo plačnik računa. V primeru, da udeleženec tega ne stori, se predračun izda samoplačniško.
V primeru, da se prijava izvede za izobraževanje, ki ima že zasedene vse kapacitete,
udeleženec predračuna ne prejme, ampak po e-pošti dobi zgolj obvestilo, da je bil dodan v
čakalno vrsto (več v točki 8).
4. Potrditev prijave
Prijava na dogodek je potrjena šele ob prejetju plačila. Po oddani prijavi udeleženec prejme
predračun glede na veljavno ceno na datum oddane prijave.
5. Storitev
a. Cena in plačilni pogoji
Cena posameznega izobraževanja je objavljena ob opisu na spletni strani in v prijavnici. Rok
plačila je 8 dni. Natančne podatke za plačilo, kot tudi kopijo splošnih pogojev udeleženec
prejme po elektronski pošti po oddani prijavi.
b. Vsebina storitve
V ceno so vključene naslednje storitve:
-

Polna kotizacija na izbrano izobraževanje
Možnost spremljanja dogodka z uporabo lastnega prenosnika za učinkovitejše
poglabljanje znanja (v učilnicah bodo na voljo mize in stoli)
Kosilo v restavraciji hotela Four points by Sheraton Ljubljana Mons

-

2 odmora s pogostitvijo (kava, čaj, prigrizki)
Voda
Brezplačna uporaba Wi-Fi interneta
Brezplačno parkirišče

V ceno niso vključene naslednje storitve:
-

Prevoz na prizorišče
Nočitve v hotelu
Dodatne gostinske storitve, razen tistih naštetih v prejšnjem odstavku
Računalniška oprema na dogodku

6. Strojna oprema udeležencev
Za čimbolj učinkovito spremljanje izobraževanja je priporočeno, da udeleženci prinesejo
lastne prenosnike z pred naloženo programsko opremo Microsoft Excel 2016 ali starejše
verzije (vsaj Microsoft Excel 2010 ali novejši) z vključenim dodatkom Power Query.
Organizator ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru poškodbe, izgube ali kraje strojne
opreme udeležencev.
7. Potek dogodka
Dogodek bo potekal v treh namenskih učilnicah, vsaka s kapaciteto 30 udeležencev. Vsa 3
izobraževanja bodo vodili tuji predavatelji in bodo potekala v angleškem jeziku. Zbor
udeležencev je predviden ob 8:00 na lokaciji prireditve. Udeleženci se morajo ob prihodu
identificirati na registracijskem pultu, kjer prejmejo badge za vstop v dvorano in v prostore
restavracije.
Čas odmorov in kosil bo objavljen na spletni strani in ustrezno objavljen na prizorišču.
8. Omejitve kapacitet
Vsako izmed izobraževanj je omejeno na največ 30 udeležencev. Ko bo kapaciteta
posameznega izobraževanja dosežena, bo to označeno na prijavnici in na spletni strani. V
primeru prijave po zasedeni kapaciteti boste dodani na čakalno listo. O morebitnem
dodatnem razpisanem terminu (6.11.2018) boste obveščeni po e-pošti.
9. Odjava in prenos prijave
a. Odjava
Odjava od dogodka je mogoča 8 dni po oddani prijavi. Po plačilu, odjava ni več mogoča.
Organizator denarja za plačana in ne udeležena izobraževanja ne vrača, razen odpovedi
dogodka z njegove strani (točka 11).
b. Prenos prijave
V sklopu prijave je mogoče prijavo prenesti na drugo osebo. V primeru, da se udeleženec s
potrjeno prijavo ne more udeležiti izobraževanja, lahko to sporoči po e-pošti, kjer navede
ime, priimek in e-mail osebe, ki se bo izobraževanja udeležila namesto njega. V primeru, da je
bilo izobraževanje plačano s strani podjetja, je prenos prijave možen le na drugega

zaposlenega znotraj istega podjetja. Prenos prijave za samoplačnike ni mogoč. Udeleženec
pri prenosu prijave ne more spremeniti izobraževanja – prijava ostane za isto izobraževanje,
kot je bilo izbrano ob prvotni prijavi.
10. Pravila določena s strani ponudnika lokacije dogodka
V vseh notranjih prostorih kjer bo dogodek potekal, je prepovedano kajenje v vseh oblikah
vključujoč elektronske cigarete. Udeleženec, ki tega pravila ne bo upošteval, ga lahko hotel
kaznuje s kaznijo najmanj 2000 €. Kazen je v takšnem primeru udeleženec dolžan poravnati
sam.
Vsak izmed udeleženec je odgovoren za vso morebitno škodo v hotelu, na zaposlenih hotela
in na njegovih gostih, ki je bila povzročena med dogodkom ali v povezavi s tem z njegove
strani. Udeleženec, ki je škodo povzročil, se zavezuje, da bo to v celoti poravnal.
V primeru, da bo ponudnik lokacije dogodka organizatorju izstavil račun zaradi
neupoštevanja prepovedi kajenja ali za povzročeno škodo s strani udeleženca, bo organizator
ta znesek skupaj z morebitnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi terjal od udeleženca, ki je to
škodo povzročil.
11. Odpoved dogodka
Organizator si pridružuje pravico odpovedati dogodek. V tem primeru bo udeležencem, ki so
že poravnali kotizacijo to vrnil v roku 14 dni po odpovedi dogodka.
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