Obchodní podmínky a podmínky účasti na akcích pořádaných
Českou asociací studentů psychologie, z. s.
Přihláška a platba
Na akce pořádané ČASP se přihlašuje pomocí elektronického formuláře prostřednictvím
webových stránek ČASP. Po vašem přihlášení na akci se na obrazovce zobrazí variabilní
symbol pro platbu za danou akci, který je vám rovněž zaslán na uvedenou e-mailovou adresu
spolu s dalšími důležitými informacemi týkajícími se dané akce. Platbu za danou akci je
možné provést pouze elektronickým platebním převodem na účet ČASP. Ve výjimečných
případech je možné po dohodě s organizátorem dané akce provést platbu v hotovosti. V těchto
případech je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč.
V případě platby elektronickým platebním převodem na účet ČASP je účastník povinen při
platbě uvést příslušný variabilní symbol. V případě jeho neuvedení není možné provést
automatické párování plateb. ČASP v těchto případech není schopna potvrdit registraci na
danou akci a zaplacená částka je po domluvě do 3 týdnů vrácena v plné výši.
Přihláška na akci je plně platná až po potvrzení o přijetí platby. U každé akce je stanoven
termín, do kterého je nutné platbu za akci uhradit. V případě neuhrazení do daného termínu je
vaše místo automaticky nabídnuto dalším zájemcům. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí je
platbu možno prokázat následujícími doklady: potvrzením o vkladu na účet, potvrzením o
převodu na účet nebo příjmovým pokladním dokladem.
Pro přiznání nároku na slevu pro členy ČASP je nutné provést přihlášení na akci až po
přihlášení do elektronického systému na webových stránkách ČASP. Pokud tak člen ČASP
neučiní, nebude mu přiznán nárok na slevu.
V případě, kdy účastník požaduje vystavení faktury či dalších potvrzení, budou tyto
vystaveny do 14 dní od podání žádosti.

ČASP si vyhrazuje právo udělit účastníkovi výjimku z platby, tj. snížení či odpuštění
poplatku za akci nebo změnu způsobu platby.

Průběh akce
Účastníci akce jsou o akci informováni prostřednictvím uvedené e-mailové adresy, případně
též na webu ČASP.
ČASP si vyhrazuje právo změnit místo či termín konání akci, případně akci ze závažných
důvodů zrušit. V případě uvedeného budou účastníci neprodleně informováni prostřednictvím
uvedené e-mailové adresy. V případě zrušení akce má účastník nárok na vrácení plné ceny.
Vracení uhrazených poplatků bude řešeno individuálně.
ČASP si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi potvrzení o studiu či dosaženém vzdělání
v případech, kdy je akce určena výhradně pro studenty či absolventy psychologie.

Storno podmínky
V případě, že se účastník rozhodne svou účast na akci zrušit, jsou účtovány následující storno
poplatky:
Počet dnů před akcí Výše storno poplatku v % z ceny akce
14 dní a více

0%

13 až 8 dní

50 %

7 a méně dní

100 %

V Olomouci dne 1. 1. 2016

Bc. Ondřej Vávra
prezident ČASP

