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Metodický pokyn pro novou evidenci v CDO
Vážení členové CDO, vedoucí tanečních kolektivů, milí tanečníci,
Od sezóny 2010/11 si můžete navádět své nové členy do databáze sami. Prosím věnujte pozornost
tomuto metodickému pokynu, který jsme rozšířili o screen obrazovky, tak aby se Vám v evidenci lépe
dařilo. Bohužel i v tomto případě evidence nových řádných členů CDO se nevyhnete povinnému
podepisování přihlášek z důvodu ochrany osobních údajů a souhlasu se vstupem do CDO, avšak bude
nám stačit zaslat pouze skeny mailem. U krátkodobých členů to však znamená velký pokrok, kdy již
nebudete muset povinně vyplňovat žádné formuláře a následně tisknout či jinak posílat.
Než začnete, je třeba si položit otázku. Mám již založený kolektiv u CDO?
Pokud je odpověď ANO, můžete přejít na stranu 2 a postupovat podle metodického pokynu.
Pokud je NE, je třeba postupovat podle níže uvedeného postupu, kde naleznete, jak si zřídit kolektiv v
CDO tak, abyste si mohli evidovat členy v databázi CDO.
Pouze pro řádné členy CDO!
Na stránkách www.czechdance.org v sekci PŘIHLÁŠKY naleznete formulář „Přihláška – KOLEKTIVNÍ
ŘÁDNÝ ČLEN (kolektiv) a jeho odp. zástupce“. Tento dokument musíte vyplnit a zaslat na správní úsek.
Postačí poslat prostřednictvím mailu v naskenované podobě. Po obdržení příslušné platby Vám bude
správním úsekem vytvořen nový kolektiv. Dále obdržíte přístupová hesla pro další práci.
Pouze pro krátkodobé členy CDO!
Na stránkách www.czechdance.org v sekci PŘIHLÁŠKY naleznete formulář „Evidenční list KRÁTKODOBÝ ČLEN“. Tento dokument musíte vyplnit a zaslat na správní úsek. Postačí poslat
prostřednictvím mailu. Po obdržení Vám bude správním úsekem vytvořen nový kolektiv. Dále obdržíte
přístupová hesla pro další práci.
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Jak zaevidovat nového člena?
Na stránkách CDO – www.czechdance.org najdete kolonku Soutěže / Administrace.
Po rozkliknutí se objeví pole přihlásit.
Zde zadáte ID číslo a heslo, které Vám bylo zasláno správním úsekem.

Označíte pole zobrazit kolektiv a můžete si
navádět nové členy sami.
Po přihlášení do databáze, se Vám v levém
sloupci zobrazí členové.

Po rozkliknutí uvidíte Nový člen

.
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Pro ŘÁDNÉ ČLENY CDO
- jméno
- příjmení
- rodné číslo
Telefonní kontakt a mail adresa není
povinná pro vyplnění. Doporučujeme ji však uvést.

Pro KRÁTKODOBÉ ČLENY CDO
- jméno
- příjmení
- datum narození
- určit pohlaví
Telefonní kontakt a mail adresa není povinná pro vyplnění. Doporučujeme ji však uvést.

DŮLEŽITÉ!
V první fázi Vám půjde v evidenci zadat všechny tanečníky jako NEČLENY CDO. Pokud se tanečník bude
chtít stát řádným členem CDO, je třeba vytisknout formulář „Přihláška – INDIVIDUÁLNÍ ŘÁDNÝ ČLEN“
(jednotlivá nebo hromadná). Tuto přihlášku pak musí tanečník podepsat. U osob mladších 15 let je povinný
podpis zákonného zástupce!
Jakmile správní úsek obdrží přihlášku (stačí sken mailem) a platbu za řádného člena CDO, provede změnu
členství na řádné, to však platí pouze pro členy řádných kolektivních členů, tedy ne pro členy kolektivů,
kteří jsou jen krátkodobými členy CDO po dobu soutěže, na kterou se přihlásili.
Je důležité si vše řádně odkontrolovat, jakmile dáte jednou uložit, další úpravy z Vaší strany
nebudou možné, budete muset žádat o opravu správní úsek.

Můžete si vytisknout seznam členů, tuto možnost naleznete ve spodní části.
Tedy ještě jednou:
Přihlášku řádného člena je nutné vytisknout, podepsat (u osob mladších 15 let zákonným zástupcem)
a oskenovanou zaslat na níže uvedenou mailovou adresu správního úseku CDO nebo v listinné podobě poštou na
sekretariát v Praze. Veškeré dotazy k evidenci členů i nečlenů Vám poskytne správní úsek CDO:
- Monika Müllerová, tel: 773 997 053, spravniusek@czechdance.org

