
 

 

DALĪBAS NOTEIKUMI 

 

AHK semināri 

Šie dalības noteikumi attiecas uz  Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras piedāvātajiem un organizētajiem 

semināriem un apmācībām (izņemot seminārus, kuri pēc Jūsu pieprasījuma tiek organizēti pie Jums 

uzņēmumā). 

 

Pieteikums / reģistrācijas termiņš 

Lūdzu atsūtiet mums savu pieteikumu rakstiskā veidā pa pastu, pa faksu vai pa e-pastu līdz noteiktajam 

pieteikšanās termiņam. Lūdzu izmantot rakstiskajam pieteikumam formulāru, kas atrodams katrā semināra 

ielūgumā. Mēs apstrādājam  pieteikumus to ienākšanas secībā, ja nav kādu citu īpašu nosacījumu.  Pēc mūsu 

rakstiska apstiprinājuma par pieteikuma saņemšanu, ko Jūs saņemsiet visdrīzākajā laikā pēc pieteikuma 

nosūtīšanas, pieteikums kļūst abām pusēm saistošs.  

Visos pasākumos un semināros mēs paturam tiesības mainīt lektorus (lektores) un semināra norises vietu.  Tas 

attiecas uz izmaiņām vai grozījumiem attiecībā uz atsevišķo programmu norisi, nevis uz jau nosaukto atsevišķo 

sarīkojumu galvenajām tēmām. Dalībnieku dati tiek elektroniski saglabāti. Tie netiek nodoti trešajām personām.  

 

Semināru materiāli 

Kā semināra materiāli tiek izsniegti ar autortiesībām aizsargāti teksti un materiāli. Semināru materiāli ir paredzēti 

tikai personiskai lietošanai. Jebkāda šo materiālu vai šo materiālu daļu kopēšana, pārdrukāšana vai tulkošana, 

datu izpaušana trešajām personām bez autoru skaidri izteiktas piekrišanas nav atļauta un ir autortiesību 

pārkāpums, kas ir pakļauts civiltiesiskajai atbildībai.  

 

Atteikumi 

Ja kādā atsevišķā pasākumā/seminārā saņemto pieteikumu skaits ir mazāks nekā minimālais skaits (5 

personas) vai arī iepriekš neplānotu apstākļu dēļ nevar uzstāties viens vai vairāki lektori, mēs paturam tiesības 

semināru atcelt. Šajā gadījumā mēs Jūs par izmaiņām savlaicīgi informēsim, kā arī jau samaksāto dalības 

maksu saņemsiet atpakaļ. Cita veida iebildumi par AHK netiks pieņemti.  

Ja pēc pieteikšanās termiņa beigām Jūs tomēr izlemjat atteikt savu dalību konkrētajā seminārā, dalības maksas 

iekasēšana paliek spēkā pilnā apjomā. Ja nevarat piedalīties, ir iespēja, ka Jūsu vietā pasākumu apmeklē cita 

persona. Ir iespējams arī piedalīties citā seminārā (nosacījums: brīvas vietas). Pārcelt dalību uz kādu no 

nākamā gada pasākumiem nav iespējams.  

 

Izmitināšana 

Mūsu cenās nav iekļauta pārnakšņošana (ja viesnīcas izmaksas nav jau iekļautas cenā). Viesnīcu, ja tāda ir 

nepieciešama, jāpasūta dalībniekiem vai uzņēmumam, kas apmaksā darbinieka dalību seminārā. AHK pēc 

pieprasījuma nosūtīs Jums pasākuma norises vietai tuvāko viesnīcu sarakstu.  

 

Norēķini 

Pēc rakstiska apstiprinājuma par dalību Jums pa pastu tiks nosūtīts rēķins. Lūdzu pārskaitīt rēķina summu uz 

kontu, kas norādīts rēķinā, norādot rēķina numuru. Tikai pirms semināra sākuma saņemtie maksājumi dod 

tiesības dalībai seminārā.   


