Spodaj navedeni splošni pogoji predstavljajo sestavni del dogovora med Društvom OpenBlend
(organizatorjem dogodka) in udeležencem konference OpenBlend.
Splošni pogoji veljajo za vse udeležence konference OpenBlend, ki jo organizira in izvaja Društvo
OpenBlend in jih udeleženec sprejme s prijavo na konferenco.
Dogovor je pravnomočen, ko je elektronska prijavnica na konferenco v celoti izpolnjena in bodisi
oddana prek spletne strani www.openblend.org bodisi poslana po elektronski pošti na naslov
prijava@openblend.org.
Po prejetju prijave je vsak udeleženec obveščen o prejemu prijave prek elektronske pošte in, če je
tako označil ob prijavi, tudi navadne pošte.
Cena prijave na konferenco vključuje udeležbo na predavanjih, kavo in ostale osvežilne napitke v
odmorih, kosilo in udeležbo na zabavi s cocktaili po dogodku in znaša 160€ do 9.9.2011, po tem
datumu pa udeleženec plača polno ceno, 200€.
Zadnji rok za prijavo je 14.9.2011.
Obveznost udeleženca do plačila začne teči z oddajo prijave, razen v primeru če se prijava
izjemoma in v poprejšnjem dogovoru z organizatorjem razveljavi vsaj 5 delovnih dni pred pred
izvedbo konference.
Udeleženec je dolžan plačati ceno udeležbe v skladu s sprejeto ponudbo organizatorja najkasneje 8
dni po izdaji računa, ki mu je poslan po pošti, oz. najkasneje 8 dni po izvedbi konference, v
primeru, da do dne izvedbe še ni prejel računa.
V primeru, da se udeleženec konference zaradi utemeljenih razlogov (bolezni, nezgod, smrti v
družini, višje sile) ne more udeležiti, ter se iz teh razlogov vsaj 3 delovne dni pred začetkom
konference odjavi, mu izvajalec povrne celotni vplačani znesek brez obresti.
V primeru, da se udeleženec v zgoraj omenjenih posebnih primerih odjavi kasneje kot v določenih
rokih, organizator zadrži 80% vplačanega zneska kot odškodnino za nastale stroške organizacije,
preostali del pa vrne udeležencu.
Za vse ostale odjave do vljučno 15.8.2011 organizator zadrži 30% kotizacije. Za odjave med 16.8.
in 7.9.2011 organizator zadrži 70% kotizacije. Za odjave po 8.9.2011 organizator zadrži celotno
kotizacijo.
Hkrati z najavo izostanka mora udeleženec organizatorju predložiti pisno obrazložitev razlogov za
nezmožnost udeležbe. V kolikor udeleženec pisnega potrdila ne predloži, organizatorju ni potrebno
vračati vplačil za udeležbo na konferenci.
V primeru, je udeleženec oddal pravočasno in veljavno odjavo, pa zneska za udeležbo še ni plačal,
se mu izda dobropis v ustrezni višini, morebitni preostanek dolga pa udeleženec plača 8 dni po
izdaji dobropisa.
Če se udeleženec konference brez pravočasnega predhodnega obvestila ne udeleži oziroma
predčasno zapusti konferenco iz kakršnih koli razlogov, mu organizator ne vrača vplačanega
zneska.
V primeru zamude pri plačilu si pridržujemo pravico do obračuna zakonskih zamudnih obresti.

V vseh drugih primerih (tudi zaradi prekinitve udeležbe na zahtevo organizatorja, zaradi hujših
kršitev pravil ali hišnega reda) organizator zadrži celotno plačilo.
Organizator ne odgovarja za odtujene ali izgubljene osebne predmete udeleženca.
Ob nezadostni udeležbi in v primeru višje sile si organizator pridržuje pravico, da konferenco
OpenBlend odpove oziroma prestavi na drug termin. V primeru odpovedi se dogovor z
udeležencem razveljavi, organizator pa je udeležencu dolžan povrniti vplačani znesek brez obresti.
Splošni pogoji stopijo v veljavo 1.7.2011 in so na vpogled na spletni strani www.openblend.org.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev brez posebnega obvestila.

