
Organizačné podmienky vzdelávacích kurzov Asociácie pomoci postihnutým APPA (ďalej 
len APPA). 

APPA ponúka v rozsahu svojej činnosti vzdelávacie kurzy pre laickú a odbornú verejnosť pod 
vedením odborníkov z oblasti klinickej logopédie, rehabilitácie a ďalších špecializovaných odborov. 

Kontaktné údaje
Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Nitrianska 20, 921 01 Piešťany

Tel.: +421 33 381 34 99
E-mail: info@appa.sk
 

Prihlásenie 
Zmluvný vzťah medzi organizáciou a účastníkom kurzu vzniká na základe odoslanej prihlášky. 
Prihlásenie do kurzu je záväzné.
 

Platba 
Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet.
Splatnosť kurzovného je do troch dní po odoslaní záväznej registrácie.

Číslo účtu Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898
Pri platbe bankovým prevodom uveďte ako variabilný symbol dátum kurzu a do poznámky uveďte 
meno, ktoré ste uviedli pri rezervácii.

Členovia Klubu APPA
Po odoslaní prihlasovacieho formulára kontaktuje pracovník APPA prihláseného člena a informuje 
ho o zvýhodnených podmienkach absolvovania kurzov plynúcich z členstva v Klube APPA.

Storno podmienky 
O Vašej neúčasti nás, prosím, informujte.
Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
Písomne stornovanie kurzu v deň konania kurzu – storno poplatok: plná výška kurzovného.
Písomne stornovanie kurzu 3 a menej dni pred konaním kurzu – storno poplatok: 80% výšky 
kurzovného.
Písomne stornovanie kurzu v 7 až 3 dni pred konaním kurzu – storno poplatok: 40% výšky 
kurzovného.

Organizačné zmeny 
APPA si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena lektora, zmena učebných osnov, zmena 
miesta konania, apod.) Všetky prípadne zmeny budú účastníkovi kurzu oznámené e-mailom, alebo 
telefonicky.
APPA si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom účastníkov nižším ako 10 a ponúknuť 
účastníkovi možnosť absolvovať objednaný kurz v náhradnom termíne alebo mu vrátiť 100 % 
uhradené kurzovné.
APPA môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci 
účastníci. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet organizácie. 



Zodpovednosť za straty na majetku 
APPA neručí za straty na majetku počas kurzu. Je na zodpovednosti účastníka kurzu dohliadať na 
svoj osobný majetok a nenechať ho bez dozoru 

Účastník odoslaním registrácie prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 
súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol 
organizácií za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely organizácie. Tento 
súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 5 rokov od jeho ukončenia.

Tieto organizačné podmienky sú platné od 1.2 2017


