Národná cena SR za kvalitu 2019

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
V RÁMCI NÁRODNEJ CENY SR ZA KVALITU 2019
Vyhlasovateľom súťaže je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky. Súťaž je financovaná z prostriedkov vyhlasovateľa a z poplatkov účastníkov
súťaže. Účastník súťaže hradí účastnícky poplatok, a to za vzdelávanie a hodnotenie.
Účastnícky poplatok za vzdelávanie a hodnotenie zahŕňa časť nákladov spojených
so vzdelávaním zástupcov účastníka súťaže o vybranom modeli kvality a o metodike písania
samohodnotiacej správy, s posúdením samohodnotiacej správy tímom posudzovateľov
a s posúdením na mieste priamo u účastníka na mieste. Zvyšok nákladov spojených
so vzdelávaním a posudzovaním účastníkov súťaže ako i náklady spojené s organizačným
zabezpečením súťaže je hradený z rozpočtových prostriedkov vyhlasovateľa súťaže.
Výška účastníckeho poplatku:
Kategória A

4 000,- €

Kategória B

2 000,- €

Kategória C

2 000,- €

Poznámka: prehľad kategórií súťaže je uvedený v štatúte súťaže alebo v 1. informácii o súťaži
a prihláške do súťaže

Úhrada účastníckeho poplatku:
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr do 10
pracovných dní pred termínom uskutočnenia vzdelávania v rámci súťaže. Záväzná prihláška
slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu. Zálohové faktúry ÚNMS
SR nevystavuje. Vyúčtovacia faktúra Vám bude odovzdaná pri uskutočnení vzdelávania,
prípadne zaslaná poštou po uskutočnení vzdelávania. Účastník súťaže sa záväzným
prihlásením do súťaže zaväzuje uhradiť účastnícky poplatok v stanovenej výške a lehote.
Pri platbe účastníckeho poplatku je potrebné dodržať nasledovné kritériá:
Bankové spojenie
IBAN
Účel platby
Uveďte skratku organizácie,
Štátna pokladnica
SK39 8180 0000 0070 0006 8787
ktorá poplatok posiela
Variabilný symbol
Špecifický symbol
Konštantný symbol
IČO Vašej organizácie

202019

0308

ÚNMS SR nie je platiteľom DPH.
Odstúpenie zo súťaže a vrátenie poplatku:
Účastník súťaže má právo zo súťaže kedykoľvek v jej priebehu odstúpiť. Na vrátenie
účastníckeho poplatku pri odstúpení účastníka zo súťaže v priebehu jej realizačnej časti sa
vzťahujú storno podmienky.
V prípade odstúpenia účastníka zo súťaže sa uplatňujú nižšie uvedené storno poplatky:
 odstúpenie pred uskutočnením vzdelávania: neuplatňujú sa žiadne storno poplatky
 odstúpenie po uskutočnení vzdelávania: uplatňuje sa storno poplatok vo výške 50 %
účastníckeho poplatku
 odstúpenie po odovzdaní samohodnotiacej správy alebo po uskutočnení posúdenia
na mieste: uplatňuje sa storno poplatok vo výške 100 % účastníckeho poplatku

