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Poplatok za účasť: 

Základný poplatok za účasť na podujatí, B2B 

rokovaniach, sprievodnom podujatí 
80,- € 

pre jednu 

osobu 

účastníka* 

* účastníkom na podujatí sa rozumie jeden podnikateľský subjekt 
 

Poplatok vo výške 80,- € zahŕňa:  

 prístup do databázy spoločností prihlásených na podujatie a ich kompletnej 

ponuke 

 organizovaný výber spoločností na bilaterálne rokovania podľa vlastného výberu a 

následné získanie presného časového harmonogramu  

 účasť na sprievodnom podujatí  

 občerstvenie počas dňa a raut 

 katalóg účastníkov (účastníci budú uvedení v katalógu len, ak sa zaregistrujú do 

4. 9. 2017) 

 

Vstupenka platí pre jedného zástupcu účastníka. Každý ďalší zástupca účastníka uhradí 

poplatok 60,-€. Počet svojich zástupcov zaznačí účastník v registračnom formulári pri on-

line registrácii na podujatie. 

 

Termín úhrady účastníckeho poplatku na základe zaslanej zálohovej faktúry je 

najneskôr do 7. 9. 2017. 

 

V prípade úhrady účastníckeho poplatku v dňoch 4. 9. 2017 – 7. 9. 2017 je účastník 

povinný zaslať SARIO naskenovanú kópiu potvrdenia o platbe elektronickou formou na 

kontaktnú adresu matchmaking@sario.sk. 

 

V prípade, že zaregistrovaný účastník už uhradil poplatok a do 4. 9. 2017 registráciu 

písomne zruší (na adresu matchmaking@sario.sk), bude účastníkovi vrátený tento 

uhradený poplatok v plnej výške. 

 

V prípade, že zaregistrovaný účastník už uhradil poplatok a registráciu písomne zruší (na 

adresu matchmaking@sario.sk) po 4. 9. 2017, najneskôr však do 12. 9. 2017 , 

účastníkovi bude vrátených 40% z hodnoty poplatku z dôvodu nevyhnutných 

administratívnych nákladov SARIO spojených s registráciou účastníka. 

 

V prípade, že zaregistrovaný účastník už uhradil poplatok a registráciu písomne zruší (na 

adresu matchmaking@sario.sk) po 12. 9. 2017, tento uhradený poplatok účastníkovi 

nebude vrátený z dôvodu nevyhnutných administratívnych nákladov agentúry SARIO 

spojených s registráciou a napárovaním účastníka na bilaterálne rokovania. 

 

V prípade, že sa účastník zaregistruje a v stanovenom termíne neuhradí poplatok, 

nebude zaradený do procesu spárovania bilaterálnych rokovaní.  

 

V prípade, že účastník bude chcieť z objektívnych dôvodov a po vzájomnej dohode 

s agentúrou SARIO uhradiť poplatok za účasť na mieste, zaplatí navyše sankčný 

a administratívny poplatok vo výške 5 €/účastníka. 
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Spôsob platby účastníckeho poplatku: 

prevodom na účet organizátora prostredníctvom Jednotného Európskeho  

platobného systému v EUR (SEPA úhrady): 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

Účet: 7000242052/8180 

IBAN: SK97 8180 0000 0070 0024 2052 

BIC: SPSRSKBA 

KS: 0308 

VS: číslo zálohovej faktúry 

ŠS: IČO účastníka;  

Poznámka pre prijímateľa: názov spoločnosti 

 

Spôsob distribúcie vstupeniek na podujatie SARIO pre registrovaných účastníkov bude  

zverejnený na webovej stránke organizátora o Podujatí, resp. oznámený e-mailom   

v termíne do 14.9.2017. 


