Terms and Conditions (en)
The following general terms and conditions apply to the contractual relationship between the
attendant (“Attendee”) of the SingularityU Czech Summit (“SU Summit”) and the Prometheus XXI,
z.s. (“Organizer”), who is organizing the event. These terms and conditions govern the purchase of
all tickets made through the website www.singularityuczechsummit.com which is provided by the
Prometheus XXI, z.s.
The SU Summit is organized, and the website www.singularityuczechsummit.com is provided by:
Prometheus XXI, z.s.
Klimentská 1216/46
Nové Město (Prague 1)
110 00 Prague
Czech Republic
Email: info@singularityuczechsummit.com
Registered by the Federal Register under file number L 68183 at the Municipal Court in Prague.
Tax ID: 05975719

Scheduling: The organiser of the event reserves the right to make any changes without prior notice
(schedule, date and venue). Customers acknowledge this right by purchasing the ticket.
Organiser reserves the right to replace the announced key note speakers by others and to make
changes to the conference program as necessary, while maintaining the overall character of the
event.
The event may be cancelled for a compelling reason, for example in case of force majeure, or
illness or otherwise inability of a key note speaker to attend, or disruptions at the place of the
event, or because of an insufficient number of attendees. In such case the attendees shall be
informed without delay. A cancellation because of an insufficient number of attendees shall be
communicated no later than two weeks in advance of the scheduled date of the event. The
attendance fee shall be reimbursed in such cases.
The attendance fee is payable upon receipt of the invoice or via credit card. Cheque payments are
NOT accepted.

Cancellation & refund policy:
If you request cancellation up to 40 days prior to the event (“cancellation deadline”), the refund
will be processed in the same manner (i.e. credit card, bank transfer, etc.) that the registration
payment was made, less a processing fee of 10% of acquisition fee per ticket.
Cancellations requested after the cancellation deadline will not be allowed and no refund will be
granted; however, tickets may be transferred to a substitute participant. For substitution requests
please write an email to: info@singularityuczechsummit.com
Attendee is requested to follow the rules set by the summit venue and related social events.
By purchasing tickets in any form, the customer agrees to these Terms and Conditions.
Last update: November 2017

Obchodní podmínky
Následující smluvní podmínky se vztahují na smluvní vztah mezi účastníkem ("Účastník") eventu
SingularityU Czech Summit ("SU Summit") a společností Prometheus XXI, z.s. ("Organizátor"),
jakožto organizátorem dané akce. Těmito podmínkami se řídí veškeré nákupy vstupenek na akce
uskutečněné prostřednictvím webu www.singularityuczechsummit.com, který provozuje spolek
Prometheus XXI, z.s.
SU Summit je organizován a webová stránka www.singularityuczechsummit.com je provozována
společností:
Prometheus XXI, z.s.
Společností Prometheus XXI, z.s. se rozumí spolek Prometheus XXI, z.s., vedený ve spolkovém
rejstříku pod spisovou značkou L 68183 u Městského soudu v Praze.
IČ: 05975719, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha.

Organizátor akce si vyhrazuje právo provést změnu programu, termínu a místa konání. Nákupem
vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
Organizátor si vyhrazuje právo nahradit avízované přednášející jinými řečníky a podle potřeby
provést změny v programu konference, přičemž zachová celkový charakter události.
Akce může být ze závažných důvodů zrušena, například kvůli zásahu vyšší moci, nemoci hlavního
přednášejícího, havárie v místě události nebo z důvodu nedostatečného počtu účastníků. V
takovém případě musí být účastníci bezodkladně informováni. Zrušení z důvodu nedostatečného
počtu účastníků musí být sděleno nejpozději dva týdny před plánovaným datem akce. V takových
případech se účastníkům vrací účastnický poplatek.
Účastnický poplatek je uhrazen po zaplacení faktury, respektive po připsání částky na bankovní
účet organizátora, nebo po zaplacení kreditní kartou.
Platební šeky nejsou akceptovány.

Storno a vrácení peněz: Pokud dojde ke zrušení do 40 dnů před konáním akce ("lhůta pro zrušení"),
vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem, jakým byly přijaty (např. kreditní kartou,
bankovním převodem atd.). Storno poplatek je 10 % ze zaplacené ceny vstupenky (vstupenek).
Storno požadované po uplynutí lhůty 40 dní před konáním akce není možné. Vstupenky však
mohou být převedeny na náhradního účastníka. V takovém případě prosím pište na adresu:
info@singularityuczechsummit.com.

Zákazník je v souvislosti se vstupem na event vždy povinen dodržovat pravidla stanovená
pořadatelem. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání
summitu.
Nákupem vstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito Podmínkami.
Poslední aktualizace: listopad 2017

