
OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY SEKURKON s.r.o. 
 

 
1. Závaznou přihlášku odešlete nejpozději do 5. dne před konáním akce. Pro 

informace o akcích a přihláškách kontaktujte firmu SEKURKON s.r.o.  
Kancelář Praha: Ing. Helena Šubrtová, Mgr. Daniela Pivodová: Revoluční 
1082/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, mobil: 773 944 447, e-mail: 
sekurkon@sekurkon.cz  
Kancelář Brno: Dana Baňochová: Labská 249/13, 625 00 Brno, mobil: 605 217 
792, e-mail: brno@sekurkon.cz  

2. Na základě doručené závazné přihlášky vystavíme do 5 dnů zálohovou 
fakturu. Informace k platbám: Ing. Petra Glasová, e-mail: 
fakturace@sekurkon.cz, tel: 737 283 518 

3. Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem (SEKURKON s.r.o.) a 
odběratelem (účastník). Poplatek lze výjimečně uhradit na místě při registraci v 
hotovosti. Cena zahrnuje základní studijní materiály, kávu, nealkoholický nápoj a 
drobné občerstvení, pokud není uvedeno jinak. V případě, že jsou k akci nabízeny 
další doplňkové služby (publikace, oběd), toto není povinnou součástí 
účastnického poplatku.  

4. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků.  

5. Ubytování nezajišťujeme, pokud není v přihlášce uvedeno jinak.  

6. Platby poukažte na běžný účet SEKURKON s.r.o. v CZK, č. ú. 209430722/0300, 
IBAN: CZ07 0300 0000 0002 0943 0722, BIC: CEKOCZPP  
Běžný devizový účet v EUR, č. 251394665 / 0300, IBAN: CZ88 0300 0000 0002 
5139 4665, BIC: CEKOCZPP  

7. Podmínky storna: Při zrušení účasti 10 a více pracovních dní vracíme 100% 
celkové částky. Při zrušení účasti do 10 kalendářních dní vracíme 50% z celkové 
částky. Při zrušení do 5 pracovních dní včetně nebo neúčasti nevracíme nic. 

8. Přihlašující organizace (objednavatel) akceptuje nabídku dodavatele a závazně 
objednává účastníka na akci.  

9. V případě změny data nebo místa konání akce budou účastníci včas 
informováni.  

10. Plátcům DPH připravíme na základě řádně vyplněné přihlášky daňový 
doklad. Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100% 
sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v zákonných lhůtách předáním 
daňového dokladu.  

11. Závazným přihlášením na akci dává účastník souhlas se zpracováním osobních 
údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Ochrana osobních údajů je 
upravena v dokumentu Ochrana osobních údajů. (Pro zrušení zasílání 
obchodních sdělení kontaktujte: Kancelář Praha).  

 
 
 
SEKURKON s.r.o.  
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https://www.sekurkon.cz/privacy-policy.pdf

