HANDOUT K REGISTRACÍM

BEST DANCE CUP 2020

HANDOUT K OBJ. A PLATBĚ

1. Zde zaregistrujete SVŮJ CELÝ TANEČNÍ TÝM! Vytvoříte svůj uživatelský účet, ve kterém můžete
zakládat registrace na formace, sola, dua i battle. Při registraci Vám přijde potvrzovací link do Vaší
uvedené emailové schránky, přes který zaktivujete účet.

2. Do INFORMACÍ O KLUBU prosím zadávejte FAKTURAČNÍ ÚDAJE, které budou následně uvedené na
potvrzení platby startovného na místě v den soutěže. DO CELKOVÉHO POČTU ČLENŮ, uvádějte počet
všech tanečníků klubu, kteří se účastní – tato informace je hlavně kvůli šatnám a prostoru.

Ve spodní části tohoto formuláře uvedete vedoucího týmu, kontakty včetně vlastních přihlašovacích
údajů (email a heslo) pod kterými budete vstupovat do vašeho uživatelského účtu.

POKUD MÁTE AKTIVOVÁN ÚČET, NEZMIZÍ VÁM A MŮŽETE HO POUŽÍT NA DALŠÍ ROK. JEN JE
POTŘEBA ZAKTUALIZOVAT POČET ČLENŮ TÝMU, KTERÝ PŘIJEDE, KVŮLI ŠATNÁM!
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3. Po aktivaci linku z emailu je nutné se přihlásit do uživatelské zóny pomocí emailu a hesla, které jste
si nastavili v registraci.

4. V záložce The Best dance cup 2019 vytváříte registrace všech formací, sol, duí i battlů. Podrobné
informace ohledně jednotlivých registrací najdete o dva slajdy níže. Kdyby bylo cokoliv v nepořádku,
nebo nejasné, nebojte se obrátit o informace na pořadatel.
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5. V záložce EDITACE ÚČTU lze upravovat Vaše přístupová hesla a informace o tanečním klubu.

6. REGISTRACE JEDNOTLIVÝCH CHOREOGRAFIÍ A JEDNOTLIVCŮ - registrační tabulku již znáte
z minulého roku, prosím nově věnujte pozornost počtu tréninků a délce tréninků. VŽDY SE JEDNÁ O
INFORMACI O TANEČNÍCÍCH DANÉ FORMACE. Budeme podle toho rozdělovat kategorie ohledně
úrovně. V případě, že Vám tito konkrétní tanečníci tančí 1x týdně hip hop, 1x týdně akrobu a 1x týdně
například balet, nutno uvést 3x týdně 60 (nebo 90) minut. Jde o celkový čas, kterou většinově tato
skupina tráví v tanečním sále jakýmkoliv pohybem (nikoli touto konkrétní formací)

7. Po registrování tanečních vystoupení lze editovat některé informace do data, uvedeného
v propozicích. V případě FORMACÍ nahráváte jmenný seznam tanečníků s datem narození (ke každé
formaci) i taneční soubor ( je jedno jak ho nazvete :)) přímo sem do systému – PROSÍM, HLÍDEJTE SI
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DATA UVEDENÁ V PROPOZICÍCH. V dané termíny se systém uzavře, a již nebude možné editovat a
vkládat další soubory. Pokud byste nutně potřebovali ve výjimečném případě lze domluvit
s pořadatelem.

OBJEDNÁVKY A PLATBY
1. POKYNY K PLATBĚ FORMACE
OBJEDNÁVKA: Vytvořte objednávku prosím až po vložení jmenných seznamů k formacím. Splatnost
faktury je 7 dní, NICMÉNĚ pokud nebude faktura ZA FORMACE uhrazena nejpozději 22.3. 2020 bude
uvolněno místo dalším zájemcům, na které se nedostalo. V SYSTÉMU JSOU K PŘEČTENÍ OBCHODNÍ
PODMÍNKY I PODMÍNKY K GDPR. V uživatelské zóně naleznete záložku s názvem
OBJEDNÁVKY/PLATBY. Tam zadejte novou objednávku.
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KALKULAČKA A OBJEDNÁVKA PLATEB PRO FORMACE:
U formací prosím vyplňte počet všech tanečníků, kteří vystupují na formacích. Nezáleží zde nově na
počtu startů v kategorii! Příklad:
15 tanečníků tančí fyzicky ve formacích hip hop, a 10 z toho jich tancuje ještě v show. Vyplníte tím
pádem 15 tanečníků (počet těl :D) POZOR: sola, dua a battle jsou odděleny od formací. Tudíž pokud
někdo z nich se účastní i sola, dua nebo battle, tam startovné platí zvlášť.

TERMÍN PLATBY FORMACE: nejpozději do 22.3.2020 musí být platby za formace na účtě. Jinak bude
uvolněn prostor dalším zájemcům.
FAKTURACE: fakturu za formace naleznete ke stažení po uhrazení platby ve vaší uživatelské zóně
nejpozději 22.3.3030
STORNO: Storno formací do 20.3. je bez poplatků. V případě storna od 21.3. 2020 je storno poplatek
20%, při čemž storno OD 28.3.2020 a později již neproplácíme zpět! Děkujeme za pochopení… Pokud
vám onemocní jednotlivci z formace, startovné bohužel není možné vracet (se všemi se víceméně
známe, pokud by nastala situace, kdy vám onemocní více jak 20% skupiny, nebo jiná obdobně
závažná pohroma, určitě se prosím se mnou spojte a domluvíme se na nějakém řešení…).

2. POKYNY K PLATBĚ SOLA, DUA A BATTLE
OBJEDNÁVKA SOLA, DUA A BATTLE: Sola, Dua a Battle MUSÍ BÝT REGISTROVANÉ NEJPOZDĚJI DO
22.3., v rámci jednotlivců lze případně někoho dohlásit. Startovné za tyto kategorie lze hradit na
místě, tudíž pokud nechcete, nemusíte vytvářet objednávku a hradit platbu. Lze však hradit sola, dua
a battle i převodem přes systém objednávek a fakturaci, STORNO POPLATEK SE V TOMTO PŘÍPADĚ
NEÚČTUJE AŽ DO 1.4.2020! Od 2.4.2020 již nelze vracet startovné za zrušené tanečníky.
Upozorňujeme, že pokud se nahlásíte na sola/dua/battle a nepřijedete bez storna, bude Vám částka
dofakturována.
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Prosím pamatujte, že REGISTRACÍ SE ZAVAZUJETE K DODRŽENÍ TĚCHTO PODMÍNEK! TERMÍN
ÚHRADY: nejpozději 15.3. je nutné mít vložené registrace a jmenné seznamy tanečníků.
DOHLÁŠENÍ: je možné ještě v termín soutěže dohlásit battle (pokud nebude překročena kapacita),
případně i nějaké solo a duo (pokud nebude překročena kapacita. U sola a dua na to ale příliš
nespoléhejte.

KALKULAČKA A OBJEDNÁVKA PLATEB SOLA, DUA A BATTLE
U sola, dua i Battle se platí za každý start |150 Kč.
příklad: pokud jeden tanečník soutěží kromě formace v solu, duu i battle, pak startovné je 150 Kč za
solo, 150 Kč za tohoto tanečníka v duu a 150 Kč v battle.

TERMÍN PLATBY SOLA, DUA A BATTLE: registrace je nutno dodržet do termínu uvedený
v propozicích. Dá se platit na místě nebo v systému objednávkou dopředu, UHRAZENY MUSÍ BÝT
NEJPOZDĚJI V DEN SOUTĚŽE. POZOR, i v případě, že chcete platit startovné na místě, STORNO
POPLATEK SE NA VÁS VZTAHUJE TAKÉ! Pokud zrušíte později než 1.4. nějaké tanečníky, bude nutné
uhradit na místě za ně startovné. Děkujeme za pochopení.
FAKTURACE: fakturu za sola, dua a battle naleznete ke stažení po uhrazení platby ve vaší uživatelské
zóně nejpozději 6.4.2020.
STORNO: STORNO pro sola, dua a battle je bez poplatku do 1.4. 2020. od 2.4.2020 startovné
nevracíme, a budete ho muset uhradit na místě. Děkujeme za pochopení.
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PREZENCE:
U prezence bude zkontrolována platba a počet dětí, za které dostanete náramky. Bude s Vámi
aktualizován reálný počet, který vystupuje (kvůli datům), a proběhne kontrola sola, dua a battle,
případně doplacení startovného za tyto tři kategorie. Mějte prosím vše pečlivě připraveno, ať
nezdržujeme další prezenci a máte dost času na nachystání se na vystoupení.

Děkujeme

V BRNĚ dne 25.2.2020
Vis Maior z.s.

