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Registračný poplatok na online podujatie: 

 

Registračný poplatok účastníka * 

Od 7. septembra 2020 do 4. októbra 2020 50€ 
Poplatok za registrovanú 
spoločnosť (pripojenie 1 
zariadenia na podujatie) 

 

* účastníkom na podujatí sa rozumie jeden podnikateľský subjekt/inštitúcia, bez ohľadu na finálny počet 
zúčastnených zástupcov. Úhrada registračného poplatku oprávňuje pripojenie 1 zariadenia (PC/mobilné 
zariadenie), pomocou ktorého sa účastník pripojí na podujatie (panelovú diskusiu spolu s online B2B 
stretnutiami). 
 

Registračný poplatok zahŕňa:  
 prístup na online podujatie pre 1 zariadenie (PC/mobilné zariadenie) vrátane sprievodného 

odborného programu a online B2B rokovaní 
 prístup do databázy spoločností/inštitúcií registrovaných na podujatie a k ich registračnému profilu 
 organizovaný výber spoločností na online bilaterálne rokovania podľa vlastného výberu a následné 

získanie presného časového harmonogramu  
 profil registrovanej spoločnosti v katalógu účastníkov (katalóg bude zaslaný na kontaktný email po 

podujatí) 
 

Termín úhrady registračného poplatku na základe zaslanej zálohovej faktúry je do 9. októbra 2020. 
 
V prípade úhrady registračného poplatku v dňoch 5. októbra 2020 – 9. októbra 2020 je účastník povinný zaslať 
SARIO naskenovanú kópiu potvrdenia o platbe elektronickou formou na kontaktnú adresu 
matchmaking@sario.sk, najneskôr dňa 9. októbra 2020. 
 
V prípade, ak sa účastník zaregistruje a v stanovenom termíne do 9. októbra neuhradí registračný poplatok, 
nebude zaradený do procesu spárovania bilaterálnych rokovaní a do online katalógu účastníkov.  
 
 
Zrušenie účasti: 
 

 V prípade, ak zaregistrovaný účastník uhradil registračný poplatok a do 4. októbra 2020 (vrátane) 
registráciu písomne zruší zaslaním emailu na matchmaking@sario.sk, bude mu uhradený 
registračný poplatok v plnej výške vrátený. 

 
 V prípade, ak zaregistrovaný účastník už uhradil registračný poplatok a registráciu písomne zruší 

emailom na matchmaking@sario.sk v termíne od 5. do 13. októbra (vrátane), účastníkovi 
bude vrátených 40% z hodnoty registračného poplatku z dôvodu nevyhnutných administratívnych 
nákladov SARIO spojených s registráciou účastníka . 

 
 V prípade, ak zaregistrovaný účastník už uhradil registračný poplatok a registráciu písomne zruší 

emailom na matchmaking@sario.sk po 14. októbri (vrátane), uhradený registračný poplatok 
účastníkovi nebude vrátený, z dôvodu nevyhnutných administratívnych a organizačných nákladov 
agentúry SARIO spojených s registráciou a napárovaním účastníka na bilaterálne rokovania. 

 
 

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 
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VS: číslo zálohovej faktúry 
ŠS: IČO účastníka;  
Poznámka pre prijímateľa: názov spoločnosti 


