SPLOŠNI POGOJI DOGODKOV
1. Splošne določbe
Splošni pogoji dogodkov (v nadaljevanju splošni pogoji) urejajo pogoje prijave, odjave in plačila
udeležbe na dogodkih (delavnice v živo in spletne delavnice, izobraževani programi, seminarji,
usposabljanja, webinarju,…), ki jih organizira Združenje nadzornikov Slovenije.
Določila teh splošnih pogojev so sestavni del prijavnice na dogodek v organizaciji Združenja
nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju organizator). Ob prijavi na dogodek, udeleženec v celoti in
brezpogojno sprejema te splošne pogoje, v kolikor pogoji posameznega dogodka, na katerega se
udeleženec prijavlja, ne določajo drugače. V takih primerih so pogoji dogodka objavljeni v opisu
konkretnega dogodka na spletni strani www.zdruzenje-ns.si
2. Prijava na dogodek in plačilo kotizacije
Udeleženec se na dogodek prijavi z izpolnitvijo spletne prijavnice, ki je objavljena v opisu dogodka na
spletni strani www.zdruzenje-ns.si
Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom dogodka na: Združenje
nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021
(NLB, d.d., Ljubljana).
V primeru, da je prijav več kot razpoložljivih razpisanih mest na posameznem dogodku, se upošteva
datum prijave in vrstni red vplačil.
3. Odstop od naročila (odjava)
Odstop udeleženca/prijavitelja od naročila (odjava) je možen le v pisni obliki, posredovani na elektronski
naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni
avtomatične odjave.
Brezplačne odpovedi so možne do dva (2) dni pred začetkom dogodka, razen v primeru bolezni ali
druge višje sile, ko najdemo rešitev v obojestransko zadovoljstvo.
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Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne
vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo
nadomestila prijavljeno osebo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.
4. Odpoved dogodka
Pridržujemo si pravico do spremembe programa v primeru premajhnega števila prijav, bolezni izvajalca
ali druge višje sile ali da odstopimo od izvedbe dogodka.
5. Varovanje osebnih podatkov
Skladno s 4. členom Politike zasebnosti se dogodki, ki jih organizira ZNS ali pri katerih ZNS sodeluje,
lahko snemajo slikovno (video posnetki) in/ali zvočno (zvočni posnetki) ali/in se fotografirajo.
Udeleženci dogodkov so s tem seznanjeni in podajo tudi predhodno soglasje s prijavo na posamezni
dogodek. Posnetki dogodkov se lahko objavijo v marketinški namene ali namene seznanitve javnosti z
vsebino dogodkov. Vsak posameznik ima pravico, da od ZNS pisno zahteva, da umakne slikovni
podatek, na katerem je prepoznavna njegova upodobitev. ZNS bo takšen posnetek ali fotografijo
nemudoma po pisni zahtevi umaknilo iz strežnika, vendar pa ne more odgovarjati za objavo fotografij
ali posnetkov, ki jih posnamejo druge osebe. ZNS s slikovno dokumentacijo ravna skrbno in v skladu z
zakonodajo.
6. Veljavnost splošnih pogojev
Splošni pogoji se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen dogodek veljajo Splošni
pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani www.zdruzenje-ns.si.
Ti splošni pogoji veljajo od 1. 1. 2022 dalje.
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