Podmínky
Obecné:
1. MCH Photography workshopy a kurzy jsou určeny pro pokročilé
fotografy, kteří se chtějí dozvědět něco nového o focení sportu,
postprodukci fotografií, businessu ve fotografii a chtějí posunout
své dovednosti o stupeň výš.
2. Organizátorem workshopů a kurzů je společnost MCH
Photography s.r.o.
3. Podmínkou účasti na workshopu/kurzu je včasná elektronická
registrace a platba účastnického poplatku. 4 Pořadatel si vyhrazuje
právo zrušit či pozměnit termín workshopu. 5 Svou účastí na MCH
Photography workshopu/kurzu dává účastník výslovný souhlas s
použitím dokumentačních fotek z akcí k marketingovým aktivitám
ze strany organizátora a ostatních účastníků akce.
Registrace na kurz:
1. Registraci na kurz je nutné provést nejpozději 15 dnů před kurzem.
Přijetí na workshop je v návaznosti na splnění výše uvedených
požadavků a volné kapacity kurzu.
2. Zákazník dává registrací souhlas se zpracováním svých osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, pro účely této akce a zároveň projevuje výslovný souhlas se
zasíláním obchodních sdělení společnosti MCH Photography s.r.o.
Kapacita:
1. Počet účastníků kurzu je omezen množstvím uvedeným na
registrační stránce každého kurzu. Pořadatel nemá povinnost
dalšího žadatele přijmout. Žadatel nemůže toto školení jakýmkoli
způsobem nárokovat. Registrace jednotlivých žadatelů bude
provedena v návaznosti na pořadí, v jakém byly obdrženy
jednotlivé žádosti.
Platby:
1. Cena za kurz je uvedena na registrační stránce každého kurzu.
2. Údaje pro platbu Vám budou odeslány společně s potvrzením
registrace. Bude zde uvedeno číslo účtu, variabilní symbol a
částka.

3. Poplatek za kurz musí být připsán na účet do 7 dnů od registrace
na daný kurz, nejpozději však 12 dnů před konáním kurzu. Pokud
se tak nestane, bude Vaše registrace zrušena a místo poskytnuto
dalšímu uchazeči.
4. Platba na místě není možná, platbu je nutno uhradit předem na
účet.
Odhlášení kurzu:
1. Nezaplacené kurzy je možné kdykoliv zrušit, zasláním
informačního emailu na adresu mch@mchphoto.cz
2. Zaplacené kurzy lze zrušit po domluvě s organizátorem
(mch@mchphoto.cz) je možné finanční prostředky ponechat na
zaplacení dalšího kurzu či jejich vrácení na účet. Oba způsoby
jsou možné pouze v případě odhlášení do 2 dnů do začátku kurzu.
Při pozdějším odhlášení nemá účastník nárok na vrácení peněz.

