SPLOŠNI POGOJI
Splošni pogoji za prijave na dogodke:
1. Splošno
Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na dogodke Zavoda Artena, Dunajska
106, Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator), varovanje osebnih podatkov ter izvedbo
delavnice se uporablja za vse udeležence enako. Udeleženci se dogodka udeležujejo po
lastni želji in na lastno odgovornost. Splošni pogoji so sestavni del prijavnice na trening.
Vsaka oseba, ki se prijavi na dogodek Zavoda Artena, v celoti, nepreklicno in
brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.
2. Prijave in plačilo kotizacije
Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani ali na
papirnati prijavnici. Prijavljeni s tem sprejme določila teh splošnih pogojev. Na spletni
strani ali na prijavnici je določen čas, kraj in cena delavnice (točna lokacija izvedbe
dogodka, ki se izvaja v Ljubljani in njeni okolici, je na kontaktni naslov lahko sporočena
tudi najmanj 1 teden pred njeno izvedbo).
Prijavitelj mora ob prijavi navesti vse potrebne podatke in plačati kotizacijo v
določenem roku. V kolikor kotizacija ni pravočasno plačana, se smatra, da prijavitelj
odstopa od prijave. Organizator prijavljenemu po izvedenem plačilu na njegov
elektronski naslov pošlje račun za kotizacijo na delavnici.
Vsi upravičenci do bonusov bodo 3 tedne pred dogodkom obveščeni o lokaciji in
datumu izvedbe. Za koriščenje bonusov je potrebna prijava vsaj 1 teden pred
dogodkom.
3. Namen delavnic
Znanja in tehnike pridobljene na dogodkih Rajski vrt, Misija mogoče in Svetlobni tok so
namenjene izključno osebni uporabi. Nivo podajanja tehnik ter zmožnost njihove izvedbe
je osredotočena na posameznega udeleženca in njegov proces rasti.
Za predajanje znanj pridobljenega na Rajskem vrtu, Tretmaju Svetlobnega toka in Misiji
drugim ljudem (osebno mentoriranje ali poučevanje v skupinah) je potrebno
poglobljeno šolanje, ki vsebuje širše razumevanje in vzpostavitev dodatnih zmožnosti.
Predajanje teh znanj ni dovoljeno brez ustrezne ratifikacije s strani Organizatorja.
4. Odpoved prijave
V kolikor se udeleženec dogodka ne bo mogel udeležiti, ga lahko nadomesti druga
oseba. Spremembo podatkov je potrebno sporočiti najmanj 3 dni pred dogodkom na enaslov organizatorja: alex@alexlan.si Vračilo denarja ob ne koriščenju dogodka ni
možno.
5. Odpoved dogodka s strani Organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine dogodka, spremembe datuma in
lokacije ter do odpovedi celotnega ali katerega izmed sklopov. V primeru odpovedi s
strani organizatorja, organizator vrne kotizacijo v roku 14 dni po dnevu predvidenega

dogodka.
6. Varovanje osebnih podatkov
Organizator se zavezuje, da bo zagotovil varovanje osebnih podatkov udeležencev in jih
ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve udeleženca, na katerega se podatki
nanašajo. Udeleženec soglaša, da lahko Organizator njegove podatke vpiše v register
udeležencev dogodkov. Register udeležencev je postavljen z namenom komunikacije z
udeleženci o prijavi na dogodke in koriščenju bonus programov, analize udeležencev in
obveščanju udeležencev o dogodkih podobne vsebine s strani Organizatorja.
Udeleženci lahko kadarkoli pisno zahtevajo popravke svojih osebnih podatkov ter trajni
ali začasni izbris iz registra udeležencev dogodkov. Organizator je v 14 dneh dolžan
izvesti popravek ali izbris podatkov iz registra udeležencev. Stroške, ki so povezani s
tem, krije organizator.
7. Fotografski in video material
Na dogodku bo potekalo fotografiranje in video snemanje dogajanja. Udeleženci se
strinjajo z uporabo fotografij in video posnetkov za interno uporabo Organizatorja in
potrebe nadaljnjih promocijskih aktivnosti za prihodnje delavnice s podobno vsebino.
8. Veljavnost
Splošni pogoji veljajo od 3. oktobra 2017 do preklica.

