HORNETS BRNO
Registrace a první přihlášení
Pro vstup do klubové sekce bude potřeba několik nezbytných kroků od zákonných zástupců našich
hráčů. Zde jsou popsány:
1) Vstup do klubové sekce
Do portálu je možné vstoupit prostřednictvím odkazu na webových stránkách nebo přímo
zadáním do vyhledávače https://clen.hornetsbrno.cz/login

2) Registrace člena
Dále je potřeba kliknout na “Nová registrace“ a zadat potřebné údaje. Zde je vhodné, aby účet
vytvářel zákonný zástupce dítěte, který má emailovou adresu, která je nutná k vytvoření hesla
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3) Vytvoření hesla
My následně Vaši registraci potvrdíme a pošleme Vám na zadaný email kód k vytvoření hesla
(potvrzení neprobíhá automaticky, ale je nutné, aby náš sekretář ručně potvrdil Vaši registraci,
je tedy možné, že to bude někdy trvat). Po vložení kódu si vytvoříte heslo a potvrdíte, že se
jedná o zákonného zástupce. Nyní již můžete vstoupit do klubové sekce.
4) Vyplnění údajů a souhlas GDPR
Při prvním přihlášení bude po Vás systém vyžadovat vyplnění kontaktního formuláře. Zde
zadáte nutné informace o hráči. Následně již jen potvrdíte souhlas se zpracováním osobních
údajů.
5) Účet i pro hráče – dobrovolné
Pokud budete chtít, aby si i sám hráč spravoval účet (především omluvenky na tréninky), tak
stačí, aby měl vlastní email, který vyplníte u jeho osobních údajů. Hráč obdrží vlastní přístupový
kód. Nadále však i vy budete moci vstoupit do společného účtu, sledovat aktuální sdílené
klubové novinky i dění a kontrolovat případnou docházku hráče.
Tento krok nepředpokládáme u hráčů kategorie elévové a přípravka. Zde počítáme s přímou
komunikací a omlouváním z tréninků od zákonných zástupců. Od kategorie mladších žáků již
doporučujeme společný sdílený účet, kdy se budou hráči učit určité samostatnosti především v
potvrzování či omlouvání z tréninků. Zákonní zástupci budou mít nadále stejné možnosti jako
předtím a budou vše moci kdykoli vyplnit či sledovat.
V případě jakýkoliv dotazů nebo pomoci neváhejte kontaktovat manažera oddílu Robina Růžička na
email ruza.robin@gmail.com
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Možnosti klubové sekce
Po přihlášení se objevíte na Vaší hlavní stránce. Nyní si krátce představíme základní funkce:

1. Můj přehled
Odkaz na Vaší domovskou stránku
2. Klubová zeď
Klubová zeď slouží jako nástěnka pro celý klub. Zde budou informace, které se týkají činnosti
celého klubu Hornets Brno.
3. Moje Týmy
Na levé straně obrazovky budete mít přístup na zeď dle Vaší kategorie. Tam bude možné nalézt
informace o dění ve Vaší kategorii od Vašich trenérů.
4. Dokumenty a E-přihlášky
Zde naleznete potřebné dokumenty (například formulář zdravotní prohlídky) nebo zde bude v
budoucnu možnost se jednodušeji přihlašovat na klubové akce (soustředění a příměstské
tábory).
5. Hlavní lišta
Základní a nejdůležitější povinnosti naleznete zde. Uvidíte Váš tým, informace o zdravotní
prohlídce nebo platby. Zejména platby přinesou značné ulehčení pro obě strany. Na začátku
sezóny se Vám zde vygeneruje platba ve výši příspěvků. Po kliknutí na ni systém automaticky
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vygeneruje Variabilní symbol, který umožní, že po zaplacení částky na účet klubu, klubová
sekce automaticky zaznamená platbu a v krátké době potvrdí nám i Vám platbu.
Dále je zde například možné upravit své osobní údaje.
6. Tréninky a události
Zde se Vám budou objevovat nejbližší události (zejména tréninky). Ty obsahují datum a čas,
místo a zároveň zde budete potvrzovat účast nebo se omlouvat (kolonka “vyber možnost“).
7. Kalendář tréninků a akcí
Na pravé straně naleznete kalendář, jenž přehledně zobrazuje jednotlivé akce a události.

V letních měsících bude fungovat zkušební provoz, proto prosíme o trochu trpělivosti a pochopení,
pokud vyvstanou nějaké potíže. V případě jakýkoliv dotazů nebo pomoci neváhejte kontaktovat
manažera oddílu Robina Růžička na email ruza.robin@gmail.com
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