Registrácia členov Slovenskej triatlonovej únie sa uskutočňuje na základe Registračného
poriadku Slovenskej triatlonovej únie.
REGISTRÁCIA (nová registrácia)
Pokiaľ si ešte nebol registrovaný prostredníctvom on-line systému, berie sa každá registrácia ako nová! Takže každá
registrácia uskutočnená do 31. januára 2011 sa neráta.
Len osoba, ktorá sa zaregistrovala prostredníctvom on-line systému, ktorý sa oficiálne spúšťa 31. januára 2011, sa
považuje za riadne zaregistrovanú v Slovenskej triatlonovej únii.
SPÔSOB REGISTRÁCIE:
* Meno, priezvisko
vyplniť svoje meno a priezvisko
* Prihlasovacie meno
uviesť prezývku, alebo spojenie mena a priezviska, v prípade, že systém už rovnaké
„Prihlasovacie meno“ registruje, nepustí ďalej, je potrebné zvoliť iné „Prihlasovacie meno“
* Dátum narodenia
systém je nastavený - deň, mesiac, rok
* Trvalé bydlisko
uviesť trvalé bydlisko
* Mobilný kontakt
uviesť číslo mobilného telefónu
* Email
uviesť mailový kontakt (systém je nastavený tak, že nepustí ďalej, ak už je rovnaká
mailová adresu v systéme evidovaná)
* Heslo
uviesť ľubovoľné heslo (z bezpečnostných dôvodov)
* Overenie hesla
uviesť to isté heslo (zapamätať si ho pre prípadné neskoršie zmeny v registrácii – zmena
bydliska, mobilného, či mailového kontaktu)
* Foto
priložiť svoju fotku – okrem toho, že systém je nastavený tak, že bez priloženia fotky
registráciu nepustí, bez fotografie nie je možné fyzicky vystaviť ani samotnú licenciu
* Klubová príslušnosť
uviesť svoj klub, prípadne pri individuálnej registrácii uviesť iba mesto, alebo ľubovoľnú
organizáciu (napr. zamestnávateľa)
* Elita
tu je potrebné kliknúť na príslušný text: možnosti muži, ženy, juniori, juniorky, žiaci,
žiačky, veteráni
* Veková skupina
táto registrácia je určená pre „neregistrovaných pretekárov“, alebo tzv. pretekárov vo
„Vekových skupinách“ (Age Group). Toto okienko uvedú pretekári príslušnej vekovej
skupiny, ktorí sú na Slovensku neregistrovaní, ale majú v pláne štartovať v zahraničí. Na
základe vyplnenia tohto formulára im bude vystavená licencia, s ktorou sa budú môcť
v zahraničí prezentovať.
* Rok narodenia
ešte raz je potrebné uviesť rok narodenia
* Člen STÚ
táto registrácia je určená pre všetkých funkcionárov: funkcionár, tréner, rozhodca
Po vyplnení všetkých okienok klikneš na „REGISTROVAŤ“. Týmto kliknutím zároveň súhlasíš so spracovaním
osobných dát pre potreby registrácie v rámci Slovenskej triatlonovej únie.
V prípade potreby uskutočnenia akejkoľvek zmeny je potrebné kliknúť na:
PRIHLÁSENIE ČLENOV - zadať svoje „Prihlasovacie meno“ „Heslo“ a po otvorení vykonať zmenu.
Ďalšie údaje potrebné k riadnej registrácii: po on-line registrácii je potrebné zároveň zaslať aj príslušný registračný
poplatok:
7.2.
individuálna registrácia - 4 roky – licencia M, Ž, V s ročným poplatkom
5 eur
„PROFI“ licencia - 1 rok (nenahrádza domácu licenciu)
5 eur *
individuálna registrácia - 4 roky – licencia J, Jy s ročným poplatkom
3 eurá
individuálna registrácia - 2 roky – licencia žiaci s ročným poplatkom
1,5 eura
individuálna registrácia - 5 rokov – preukaz trénera, rozhodcu
15 eur
individuálna registrácia - 4 roky – preukaz funkcionára
5 eur
jednorazová registrácia - 1 štart – rekreační športovci
1 euro **
manipulačný poplatok – vystavenie (nevzťahuje sa na žiakov)
1 euro
Vysvetlivky:
* o PROFI licenciu je potrebné požiadať zvlášť mailom;
** jednorazová registrácia – licencia sa nevystavuje, ani pretekár neplatí STÚ žiadny poplatok. Poplatok vo výške 1
euro je poukázaný organizátorom podujatia na účet STÚ za každého pretekára vo vekových skupinách.
Účet pre zaslanie poplatku:
Číslo účtu - 65938112 / 0200
Názov účtu - Slovenská triatlonová únia

