
Postup pri používaní systému
registrácie a prihlásenia na zájazd.

1. Pri prvom prístupe sa treba najprv zaregistrovať. Vyžaduje sa meno bez interpunkcie
a váš e-mail. Systém pošle heslo na e-mail. Týmto heslom a menom sa treba prvýkrát prihlásiť
do systému (odkopírovať z e-mailu a vložiť do formulára pre prihlásenie.. Heslo je možné
potom zmeniť v časti "Správa profilu" a to potom používať pri ďalších prihláseniach.
Pri nasledujúcich návštevách sa stačí prihlásiť.

2. Správa profilu (môže sa zobraziť po prihlásení, alebo po kliknutí na tlačítko) slúži
na to, aby ste si mohli zmeniť heslo (na zrozumiteľné) a vidieť výšku svojho aktuálneho kreditu, 
a tiež zadať meno a priezvisko aj s interpunkciou a zvoliť spôsob jeho zobrazovania.
Návrat na Podujatia je možný cez rovnomenný odkaz vľavo hore a pokračovať v rezervácii
miest a zmenách.

3. Po prihlásení do systému je možné zadať rezerváciu miesta vo vybranom zájazde
na stránke Podujatia stlačením Prihlásiť sa na akciu. Ak nemáte dostatočný zaplatený kredit, 
systém na to upozorní a neumožní rezerváciu.
Po splnení podmienok sa okrem základných informácií zobrazuje počet obsadených a voľných
miest, a zoznam prihlásených účastníkov na vybrané podujatie.
Je tam predznamenaný počet miest (1) a vaše meno v rámčeku pre doplnenie. Meno je v tvare
vášho prihlasovacieho mena. Ak ste použili na to svoju značku, alebo pseudonym, môžete ho
prepísať na zrozumiteľné meno pre potreby zoznamu účastníkov k vyučtovaniu. Ak chcete
rezervovať viac miest, treba zmeniť číselník voľbou zodpovedajúceho čísla a ku svojmu menu
pripísať ďalšie mená oddelené čiarkou a medzerou. Môžete písať veľké a malé písmená
s interpunkciou. Potom stačí kliknúť na tlačidlo "Rezervovať"a zapíše vás do zoznamu
viditeľného nižšie. Rezervované miesta budú platené z vášho kreditu. Potom sa objaví
informácia o počte rezervovaných miest a tlačítko na zrušenie rezervácie. To isté uvidíte aj pri
neskoršom opätovnom zobrazení tohto podujatia. Zrušiť zadanú rezerváciu je možné najneskôr
4 dni pred termínom podujatia.

4. Ten, kto nemá internet a príde zaplatiť kredit do kancelárie KST Lokomotíva, môže byť
do systému zaregistrovaný a prihlásený na požadované podujatie na mieste a dostane heslo.
Neskoršie zmeny a doplnky rezervácie podujatí môže takémuto registrovanému urobiť priateľ
s internetom, alebo administrátor KST Lokomotíva.

5. Potrebný platobný kredit je možné zaplatiť každý štvrtok v kancelárii Domu turistiky
KST Lokomotíva B.B. od 15:30 do 17:30 h (úradné hodiny). Doporučujeme naraz vložiť väčší
obnos ako kredit, aby sa nemuselo za každý zájazd vyberať zvlášť. Ušetrí to čas obom stranám.
Doplniť chýbajúci kredit je možné v uvedených hodinách. Zvyšok sa vyučtuje po skončení
letnej sezóny a záujemcom sa vráti. Nevybratý kredit ostáva každému pre ďalšiu sezónu.
6. Zrušenie rezervácie je možné na formulári pre rezerváciu hneď po rezervácii, alebo pri
druhej a ďalšej návšteve stránky pre konkrétne podujatie a rezerváciu zrušiť tlačítkom "Zrušiť
rezerváciu". Zrušenie rezervácie je možné najneskôr v utorok do 24:00 pred dátumom
podujatia.
7. Po skončení práce je treba "Odhlásiť sa" zo systému. Odhlásiť sa je možné na
všetkých formulároch systému.
Prosíme nečlenov klubu, aby sa na podujatia hlásili až 1 týždeň pred odchodom na podujatie,
ak bude voľné miesto. Vtedy vás vezmeme. 
Dovtedy majú prednosť členovia KST Lokomotíva Banská Bystrica.


