Informační email pro skupiny předškoláků, žáků a žákyň
Vážení členové T.J. Sokol Pardubice I,
budeme rádi, pokud budete pokračovat ve cvičení v T.J. Sokol Pardubice I i ve školním
roce 2020/21. V případě kladného rozhodnutí věnujte prosím pozornost následujícímu
textu. Pokud ve cvičení pokračovat nebudete, považujte email za bezpředmětný.
Od nového cvičebního roku bude T.J. Sokol Pardubice I využívat k evidenci a ke
komunikaci s členy a také k platbě příspěvků členskou sekci. Ta umožní lepší
komunikaci vedoucím cvičebních skupin a vám jednodušší možnost úhrady příspěvků.
Z členské sekce bude také možné vygenerovat potvrzení o zaplacení příspěvků, které
spolu s dokladem o platbě z vašeho účtu, bude sloužit jako doklad pro zdravotní
pojišťovnu.
Od T.J. Sokol Pardubice I obdržíte pozvánku do členské (klubové) sekce. Email bude
obsahovat přihlašovací údaje – PIN a odkaz na členskou sekci. Do sekce budete své
dítě přihlašovat jako rodič/zástupce. Ne člen!!!
Další postup je shrnut ve třech variantách, podle toho jestli přihlašujete jedno dítě,
sourozence, nebo již máte další dítě například ve skupině rodičů a dětí (R+D)
1. Přihlášení jednoho dítěte
- Rozkliknete odkaz, vyplníte PIN a přihlásíte se jako rodič/zástupce
- Vyplníte povinné údaje dítěte, které přihlašujete
- Sebe uvedete jako zákonného zástupce dítěte
- Odešlete ke schválení na T.J. Sokol Pardubice I
- T.J. Sokol vás zaregistruje do členské sekce
- Obdržíte email z T.J. Sokol Pardubice, který znovu potvrdíte a tím bude
registrace dokončena
- Z členské sekce vám bude vygenerována platba za cvičení, který přijde na váš
email
2. Přihlášení sourozenců
První dítě:
- Rozkliknete odkaz, vyplníte PIN prvního dítěte a přihlásíte se jako
rodič/zástupce
- Vyplníte povinné údaje dítěte, které přihlašujete
- Sebe uvedete jako zákonného zástupce dítěte
- Odešlete ke schválení na T.J. Sokol Pardubice I
- T.J. Sokol vás zaregistruje do členské sekce
- Obdržíte email z T.J. Sokol Pardubice, který znovu potvrdíte a tím bude
registrace dokončena
- Z členské sekce vám bude vygenerována platba za cvičení, který přijde na váš
email

Druhé dítě:
- Rozkliknete odkaz a vyplníte PIN druhého dítěte, přihlásíte se jako
rodič/zástupce, uvedete stejný email jako u prvního dítěte
- Uvidíte jméno prvního přihlášeného dítěte a v levém horním rohu je odkaz
přepnout člena, když ho rozkliknete uvidíte druhé dítě a opět vyplníte jeho
povinné údaje
- Sebe uvedete jako zákonného zástupce
- Odešlete ke schválení na T.J. Sokol Pardubice I
- T.J. Sokol vás zaregistruje do členské sekce
- Obdržíte email z T.J. Sokol Pardubice, který znovu potvrdíte a tím bude
registrace dokončena
- Z členské sekce vám bude vygenerována platba za cvičení, který přijde na váš
email
3. Přihlášení sourozence, když rodič je již registrován v čl. sekci ze skupiny R+D
- Rozkliknete odkaz a vyplníte PIN dítěte, kterého teď přihlašujete, přihlásíte se
jako rodič/zástupce, uvedete stejný email jako u prvního dítěte
- Uvidíte svoje jméno a v levém horním rohu pod vaším jménem je odkaz
přepnout člena, když ho rozkliknete uvidíte všechny děti, které jste přihlásili,
vyberete právě přihlašované dítě a opět vyplníte jeho povinné údaje
- Sebe uvedete jako zákonného zástupce
- Odešlete ke schválení na T.J. Sokol Pardubice I
- T.J. Sokol vás zaregistruje do členské sekce
- Obdržíte email z T.J. Sokol Pardubice, který znovu potvrdíte a tím bude
registrace dokončena
- Z členské sekce vám bude vygenerována platba za cvičení, který přijde na váš
email
Po provedení registrace do členské sekce vygenerujeme všem registrovaným členům
platbu přes členskou sekci. Členům se objeví informace na emailu, že jim přišly pokyny
k platbě. Termín úhrady platby je do 31.8. 2020.
V případě přihlášení úplně nového člena (třeba dalšího sourozence) je možné se přihlásit
přes odkaz: https://clen.sokolpardubice.cz , kde je odkaz „Nová registrace“ a tam je
možné přihlásit nového člena. Do poznámky uveďte, do které cvičební skupiny bude
chodit (SV – předškoláci, SV – žáci, SV – žákyně).
Pokud jsou již vaše děti zaregistrovány v členské sekci, považujte tento email za
bezpředmětný.
V případě jakýchkoliv dotazů volejte do kanceláře T.J. Sokol Pardubice I na telefonní
číslo 466 614 681.

