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JAK SE PŘIHLÁSIT NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Online – Základní návod
1. Vyberte si příměstský tábor.
2. Klikněte na tlačítko „Chci se přihlásit online“.
3. Budete přesměrováni do e-shopu.
4. Máte-li již u nás registraci, přihlaste se (e-mailová adresa + heslo), nemáte-li u nás registraci,
zaregistrujte se a přihlaste se.

Spravovat přihlášky na aktivity můžete pouze u těch dětí, kteří jsou pod Vámi registrovány, tzn.
je u nich uvedena e-mailová adresa, kterou registrujete.
Máte-li u nás děti registrovány v systému (určitě ano, pokud už někdy v minulosti nějakou naši
aktivitu, vyžadující přihlášení, navštívily) a nevidíte je v e-shopu, je u nich s největší
pravděpodobností uvedena jiná e-mailová adresa než kterou jste zaregistrovali. V tomto případě
nás kontaktujte, pomůžeme Vám vše vyřešit nebo změňte Vaši e-mailovou adresu.
5. Příslušné děti přihlaste na vybrané aktivity.

Nehlásíte-li děti na celý příměstský tábor, ale pouze na některé dny, vypište nám tyto dny
do poznámky.
6. Počkejte, až pracovníci SVČ Klíč FM přihlášku schválí (případně zamítnou, kontaktují Vás) a zašlou
Vám ji e-mailem. Přihlášku vytiskněte, podepište a doručte do SVČ Klíč FM osobně (budova A, Pionýrů 767,
Místek) nebo poštou na adresu: Středisko volného času Klíč, Pionýrů 767, 738 01 Frýdek-Místek.

Přihlášky tisknout nemusíte. Přijdete-li k nám, vytiskneme je u nás a Vy je pouze podepíšete.

7. Příměstský tábor zaplaťte.

POZOR NA SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL!
Příkaz k úhradě se všemi potřebnými údaji pro platbu je součástí přihlášky (dole na přihlášce).
Kdykoliv Vám na požádání zašleme příkaz k úhradě.
Tábor můžete zaplatit bezhotovostním bankovním převodem, osobně v pokladně SVČ Klíč FM
(budova A, Pionýrů 767, Místek) nebo zažádat o jeho fakturaci např. zaměstnavateli (pouze
oproti objednávce).
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Telefonicky
1. Zavolejte komukoliv do SVČ Klíč FM.
2. Dále postupujte od bodu 6 základního návodu.
Osobně
1. Navštivte nás. Rádi Vás uvidíme a rádi s Vámi vše vyřešíme na místě.
2. Dále pokračujte bodem 7 základního návodu.
Otevírací doba


SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 767, Místek
Pondělí – pátek: 8:00 – 20:00 hodin



Pokladna (Budova A, Pionýrů 767, Místek)
Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 17:30 hodin
Pátek: 8:00 – 12:00 hodin

Potřebujete-li s čímkoliv poradit, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme a vše s Vámi
zařídíme:

Telefon: 558 111 777 | E-mail: info@klicfm.cz

