Jak se přihlásit do přihláškového systému OK Dobříš?
1. Při vstupu do přihláškového systému zadat své registrační číslo např. DOR8750 a
uživatelské heslo: xxxx (pokud heslo zapomenete, nechte si ho znovu zaslat na váš email, tj.
mail, který jste uvedli při oddílové registraci).

2. Otevře se Vaše uživatelské okno s mnoha záložkami.
V hlavičce je uvedeno konkrétní jméno přihlášeného uživatele a váš stav konta (kolik peněz
máte momentálně na oddílovém účtu).
V záložce NASTAVENÍ je možné si změnit uživatelské heslo.
Na začátek doporučuji si pro seznámení se systémem proklikat všechny záložky od
NÁPOVĚDY, PŘIHLÁŠKY až po ODHLÁSIT.

3. Jak se přihlásit na konkrétní závod?
Kliknu na záložku PŘIHLÁŠKY a objeví se toto okno:

Vysvětlivky ke sloupcům:
Typ – typ závodu např. MTBO, OB (ikona běžce) či LOB
Poř. – zkratka pořádajícího oddílMapa
Mapa – odkaz na lokalizaci závodu na mapy.cz
Stav – pokud je zde zelená „fajfka“ jsou již informace oficiální
Uzávěrka – datum ukončení přihlášek, zelená barva v označení stavu znamená ještě více jak týden na příhlášky,
žlutá barva značí méně jak týden na přihlášky, červená – přihlášky byly uzavřeny.
Kategorie – do jaké kategorie jste přihlášeni

Samotné přihlášení se provádí ve sloupci Akce.

Vyberu si konkrétní závod a ve sloupci akce kliknu na červený křížek a objeví se následující
okno s informacemi o závodu:

V rámci přihlášení je potřeba vybrat kategorii, ubytování a dopravu.
Pokud mám malé dítě, které není možné dát do školky, napíši vzkaz pořadateli např. prosím o
brzký/rozdílný start pro DORXXXX Jana Bochenková a DORXXXX Milana Bochenka
z důvodu hlídání dítěte.
Pokud chcete zanechat vzkaz našemu oddílu OK Dobříš, napište ji do řádku Poznámka do
knihy.
Po vyplnění kliknu na PŘIHLÁSIT.
4. Kontrola úspěšného přihlášení:
Po kliknutí na přihlásit se vám znovu objeví přihláškové okno. Pokud bylo přihlášení úspěšné,
ve sloupci akce se objeví zelená „fajfka“.

5. Pokud již nechci na své přihlášce nic měnit, kliknu na záložku ODHLÁSIT a odhlásím se
ze z přihláškového systému.

6. Odhlášení ze závodu, kontrola údajů nebo případná změna údajů v termínu přihlášek.
Pokud zjistíte ještě v termínu přihlášek, že nemůžete na závody jet nebo něco změnit, je
možné následujícím způsobem:

Klikněte na zelenou fajfku u vámi odhlašovaného závodu, a v následujícím okně na ikonku
ZMĚNIT nebo SMAZAT).

Pokud odhlášení proběhlo úspěšně, ve sloupci Akce se opět objeví červený křížek.

Toť vše

Důležité poznámky na závěr:
Přihlašování v rámci rodiny – systém standardně umožňuje přihlásit z jednoho osobního
účtu i ostatní členy rodiny. Za sloupcem „akce“ bývá ještě sloupec „skupina“, kde můžete
přihlásit najednou všechny členy své skupiny – rodiny. V našem přihlašovacím systému tato
funkce zatím není zprovozněna (bude v nejbližších dnech), do té doby je přihlášení každého
jednotlivce na závod funkční jen při jeho vlastním přihlášení do systému.
Finance – systém je možné propojit i s evidencí plateb za startovné, ubytování apod. Toto do
budoucna také zavedeme, pak bude třeba mít na účtu předem vložené peníze, ze kterých se
tyto výdaje budou platit. Aby systém přihlášku akceptoval, musí být kladný zůstatek na účtu.
Zatím tato podmínka není nastavena a přihlášky fungují bez omezení.
Spoustu dalších informací najdete v záložce Nápověda.
Případné dotazy pište na martabo@seznam.cz

