WEB: www.jsemsen.cz
Po zadání domény jsemsen.cz se objevíte na hlavní stránce.
V menu máme záložky: Domů, Aktivity, Profil, Kontakt a Zajímavosti.

Pro registraci a přihlášení najeďte myší nad záložku Profil.

Registrace
Pro registraci vyplňte veškerá pole dotazníku a dole klikněte na tlačítko
„Registrovat“.

Pro přihlášení bude potřeba znát váš email a heslo, které si sami
vytvoříte.

Přihlášení
Pokud bude registrace úspěšná, najeďte nad Profil v menu a klikněte na
přihlásit se.
Zadejte svou emailovou adresu a heslo a klikněte na tlačítko „Přihlásit se“.
Automaticky Vás to přesměruje na hlavní stránku. Vedle menu Vám přibyl text
„Uživatel přihlášen“.

Rezervace cvičení
Pro rezervaci cvičení klikněte v menu na „Výběr cvičení“.

Pokud máte zobrazen tento text:

Uhraďte v první řade prosím platbu za členský příspěvek.
POZOR! Pokud již máte členský příspěvek pro tento rok uhrazen, vyčkejte do
druhého dne prosím anebo nás kontaktujte na uvedené emailové adrese.
Nově registrované členy kontrolujeme každý den.

Jakmile budete potvrzeni, uvidíte následující tabulku:

Pro výběr cvičení je třeba prvně vybrat datum, kdy byste chtěli jít.
To je možné provést v následující sekci:

Po zvolení data se Vám zobrazí možná cvičení v ten den.

Pro registraci cvičení Posilovna klikneme na tlačítko Rezervovat u daného
cvičení.

Zde si musíme vybrat čas, který by se nám hodil. U většiny cvičení je pouze
jeden čas, takže ten zaklikneme. Zvýrazní se modrou barvou.

Pokud chceme jít na cvičení více než jednou (tzn. Chceme si předplatit pár
cvičení dopředu), zaklikneme pole Opakovat toto cvičení.

Při výběru vícero cvičení se nám zobrazí tato tabulka:
Tady nás bude nejvíce zajímat políčko Kolikrát půjdete.
Zde si naklikejte plusem, kolik cvičení navíc si chcete předplatit a klikněte na
Pokračovat.

Zde si navolte ikonkou úprav data, kdy chcete na cvičení jít a čas. Pak klikněte
na ikonku potvrzení.
Jakmile budete mít správně navolena veškerá data, klikněte na pokračovat.

Jméno, příjmení, email a telefonní číslo byste měli mít již předvyplněno.
Zbývá už jen pouze zaplatit. To lze buďto kreditní kartou nebo užitím PayPalu
anebo zaplatit přes účet.
•

Kreditní kartou: zvolte Stripe metodu
• Přes účet: zvolte On-Site metodu

Celková částka je zobrazena dole, tu uhraďte na bankovní účet:
2001968143/2010. Do poznámky napište své jméno!

VOUCHER / PERMANENTKA
Pokud máte koupený voucher, je jedno jaký způsob platby máte zvolený.
Váš kód zadejte do políčka Zadejte kupón a stiskněte potvrzovací tlačítko vedle.
Uvidíte, že se vám odečte částka a Celková částka bude 0.

A to je vše!
Vaše cvičení
Vaše cvičení můžete vidět, pokud najedete na svůj profil v menu a kliknete na:
„Moje cvičení“.
Zde jsou zobrazena veškerá Vaše cvičení.
Pozor! Aby se Vám sekce zpřístupnila, musíte mít alespoň jedno cvičení
registrováno.

