Vážení rodiče,
na webových stránkách www.tenistop.cz je spuštěn on-line rezervační systém, který
zjednoduší evidenci Vašich zameškaných tréninků a jejich následný výběr. Pokud již
navštěvujete některý z našich tenisových kurzů, tak jsme registraci do systému provedli za
Vás. V takovém případě Vám na Váš email byli doručeny přihlašovací údaje s vygenerovaným
heslem. Pokud registrační email nemůžete najít, kontaktujte nás. Pro správu veškerých
úkonů v systému je nutné se přihlásit na https://jdemenato.cz/reservation/tenisovecentrum/reservationcalendaroverview , nebo na odkazu do online systému na našich
webových stránkách www.tenistop.cz.
Přihlášení do jednotlivých tréninkových skupin jsme již provedli za každého přihlášeného
žáka. V případě, že odhlásíte trénink přes online systém minimálně 24 hodin předem (po té
již není možné trénink odhlásit), máte možnost si ho nahradit. Pro náhradu tréninku stačí,
když se přes rezervační systém přihlásíte dle Vašich možností do skupiny, která věkově
odpovídá vašemu zameškanému tréninku. Pochopitelně musí být v náhradním tréninku
volná kapacita (6/7 znamená, že je v kurzu jedno volné místo) - také díky tomu jsme schopni
garantovat maximální počet dětí ve skupině. Omlouvání tréninků prosím provádějte
výhradně přes tento systém. V případě, že hodinu neodhlásíte z Vašeho účtu, systém
vyhodnotí trénink jako odehraný a tím pádem nebude možné takovýto trénink nahradit. Ve
výjimečných případech můžeme odhlášení tréninku učinit za Vás.

Níže Vám posíláme stručný návod, jak zacházet se systémem .......

Doporučujeme si přihlašovací stránku přidat do záložek a uložit heslo. Po přihlášení se Vám
zobrazí základní kalendář viz. Obr. 1

Obr. 1

Pokud chcete zjistit stav Vašich rezervací a upravovat je, klikněte na záložku Můj profil (zelená šipka)
viz. Obr. 2

Obr. 2

Zde máte možnost provádět změny a kontrolovat stav Vašich jednotek (1 jednotka = 1 trénink).
Pokud kliknete na záložku Moje rezervace Obr.3 (žlutá šipka), zobrazí se Vám všechny Vaše
rezervované tréninky v aktuálním čtvrtletí (nutné mít správně zadaný termín Od kdy - Do kdy, pro
příklad je na Obr. 3 zadáno /Filtrováno/ Od 6.11.2013 Do 30.11.2013).

Obr.3
Pokud chcete odhlásit některý z Vašich rezervovaných tréninků, stačí kliknout na symbol smazání
(červená šipka) Obr. 3
Pokud se chcete přihlásit k náhradnímu tréninku, najdete si v kalendáři viz. Obr. 4 (modrá šipka)
vhodný termín a klikněte na zvolené datum (zde je možné vybírat tréninky pouze 14 dní dopředu).
Vyberete skupinu dle věkové kategorie Vašeho dítěte a kliknete na tento kurz (klikejte vždy na střed
písma). Po té Vám vyskočí okno Vedené lekce kde jedním kliknutím na tlačítko Rezervovat (fialová
šipka) zarezervujete náhradní trénink.

Obr. 4
Pokud byste chtěli náhradní trénink zrušit, budete postupovat stejným způsobem jako při odhlášení
tréninku.

Zbývající jednotky (tréninky) můžete sledovat v záložce Moje permanentky Obr. 5 (hnědá šipka).

Obr. 5

Věříme, že až se naučíte systém správně používat, budou náhrady a jejich administrace
podstatně snadnější. Při počtu dětí, které naše tréninky navštěvují, není v naší moci, si
pamatovat či zaznamenávat jednotlivé odhlášky či rezervace náhradních tréninků.
Telefonické odhlášení tréninků není nutné, neboť veškeré dění sledujeme online. Berte
prosím v potaz, že skupinové tréninky probíhají i v případě Vaší absence a neúčast
kteréhokoliv žáka nesnižuje náklady naší tenisové školy a tím pádem nezakládá nárok na
jakoukoliv slevu.
Dále připomínáme, že dle řádu tenisové školy TOP, je skupinový trénink účtován paušální
částkou za jedno čtvrtletí a jsou v něm zohledněny veškeré státem uznávané svátky a prázdniny dle
MŠMT (předem definovány v našem systému). Ředitelské volno jednotlivých škol se na nás
nevztahuje a v takovém případě tréninky probíhají. Celé znění řádu tenisové školy najdete na
www.tenistop.cz

Těší nás veliký zájem o naše tenisové kurzy a věříme, že potěšující jsou i naše výukové výsledky.
S přátelským pozdravem Marek Šusta a kolektiv pracovníků tenisové školy TOP.

