
Pomoc je naše poslanie.  

Výber je vaše právo.

Organizačné pokyny víkendových vzdelávacích kurzov „ŽIVOT S HENDIKEPOVANÝM 
V RODINE – ĽAHŠIE, LEPŠIE, KVALITNEJŠIE“ Asociácie pomoci postihnutým APPA (ďalej 
len APPA) s finančnou podporou Nadácie EPH. 

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. 

Víkendové semináre organizuje APPA výlučne pre členov Klubu APPA a ich rodinných príslušníkov.  
Jeden člen Klubu APPA môže absolvovať jeden z  troch víkendových seminárov v  sprievode 
jedného rodinného príslušníka/ opatrovateľa.

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

Kurzy sa budú konať výlučne na stanovených miestach a v stanovenom termíne:
14.10. - 15.10.2017 v Piešťanoch
21.10.- 22.10.2017 v Osrblí
25.11. - 26.11.2017 v Košiciach 

Prihlásenie 
Prihlásenie do kurzu je po odoslaní prihlášky záväzné.
 
Manipulačný poplatok 
Manipulačný poplatok vo výške 10 Eur/osoba je možné hradiť prevodom na účet. 
Splatnosť manipulačného poplatku je do troch dní po odoslaní záväznej prihlášky.

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.

Storno podmienky 
O Vašej neúčasti nás, prosím, informujte.
Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia manipulačného poplatku sú nasledovné:
Písomne stornovanie účasti v 7 až 3 dni pred konaním kurzu – storno poplatok: 40% výšky 
uhradeného manipulačného poplatku.
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Oznámenie o neúčasti 3 a menej dní - storno poplatok: 100% výšky uhradeného manipulačného 
poplatku. 
Prípadne neoznámenie neúčasti, alebo bezdvôvodnej neúčasti si bude APPA účtovať náhradu za 
vzniknuté náklady v ich plnej výške. 

Ďalšie osoby
Jeden ďalší dospelý rodinný príslušník/opatrovateľ sa víkendového vzdelávacieho kurzu môže 
zúčastniť za doplatok 80 EUR/osoba. Celkový počet ďalších rodinných príslušníkov je obmedzený 
na 10 osôb na jeden víkendový vzdelávací kurz. 

UBYTOVANIE
Žiadame všetkých účastníkov víkendových seminárov dodržiavať pravidlá a ubytovací poriadok 
daných ubytovacích zariadení. Za vzniknuté škody nepreberá APPA žiadnu zodpovednosť. 

Upozornenie: Vybrané ubytovacie zariadenia nie sú plne bezbariérové, prosíme zohľadniť 
skutočnosť, že dvere do kúpeľní a toaliet na izbách majú prevažne rozmer 60 cm. Do určitých 
miestností je vstup za pomoci pár schodov. V prípade potreby bezbariérového prístupu do 
sociálneho zariadenia vieme však nájsť kompromis v rámci daného zariadenia, aby bol každý 
účastník kurzu spokojný. 

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. 

STAROSTLIVOSŤ O POSTIHNUTÉHO POČAS VÍKENDOVÉHO SEMINÁRU. 
Zákonný zástupca (opatrovateľ) odovzdá svojho zverenca do externej opatery počas kurzy len v 
prípade, že jeho zverenec zvládne takéto odlúčenie a nebude vyžadovať špeciálnu zdravotnú 
starostlivosť. Zákonný zástupca oznámi personálu pravdivé informácie o stave svojho zverenca. 
Odovzdá na seba telefonický kontakt a podpíše čestné prehlásenie o vyhovujúcom zdravotnom 
stave zverenca. 

Organizačné zmeny 
APPA si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena lektora, zmena náplne kurzu, 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 inom termíne alebo mu vrátiť 100 % z 
uhradeného manipulačného poplatku.
APPA môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú účastníci, ktorí 
zaslali prihlášku skôr.
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Súhlas so spracovaním osobných údajov:
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 1.8. 2017
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