
PŘIHLÁŠKOVÝ SYSTÉM A ÚHRADA STARTOVNÉHO ZAHRNUTÉHO V ČLENSKÝCH
PŘÍSPĚVCÍCH

• SJH přihláškový systém je  zde:  https://prihlasky.sosjh.cz/,  jeho hlavním správcem je  Honza
Beneš  (be_ja[SJH]seznam.cz).  Jemu pište,  pokud jste  členy oddílu  a  nemáte  dosud zřízený
přístup.

• V závislosti na zvolené úrovni členství, hradí oddíl výši startovného, která odpovídá 1. termínu
přihlášek za předpokladu, že se člen přihlásí v oddílovém systému nejpozději ve zde uvedeném
termínu přihlášek (obvykle o 2 dny dříve než je termín přihlášek v ORISu).

• Při pozdním přihlášení v oddílovém systému, které je domluveno s oddílovým administrátorem
závodu (většinou Honza...) a ten ho stále zvládne zadat do ORISu (nelze nárokovat, záleží na
administrátorově ochotě, která se významně snižuje s blížícím se termínem přihlášek v ORISu),
hradí  člen  ze  svého  kreditu  rozdíl  mezi  startovným,  které  naúčtuje  pořadatel  (objeví  se  v
ORISu) a základním startovným 1. termínu.

• Pokud již přihlášku nelze zadat v ORISu (obvykle po 2. termínu přihlášek), řeší si přihlášení na
závod každý sám (mailem, na prezentaci,  …) a startovné hradí  v plné výši.  Bude-li  taková
přihláška přidána pořadatelem k oddílovému vyúčtování, bude příslušná částka následně stržena
z členova oddílového kreditu.

• Na závody se přihlašujte včas, ale nikoliv ,,do dlouhodobé zásoby``, když ještě pořádně nevíte,
zda se zúčastníte. Startovné hrazené oddílem je placeno z oddílových peněz a vaše případná
neúčast na takovýchto závodech by proto měla mít objektivní a dopředu nepředvídatelný důvod
(nemoc, zranění, …). Omlouvá též  např. volba trasy na závod po D1.

• Startovné na závodech, jež není členovi hrazeno oddílem, a platby za další aktivity (soustředění,
ubytování, ...) se strhává z rodinného kreditu, jehož zůstatek se nesmí stát záporným. Nízký
kredit  je nutné doplnit  dostatečně dopředu převodem libovolné částky (o kterou chce svůj
kredit  navýšit)  na  oddílový  účet  2000045988/7940.  Do  poznámky  pro  příjemce
uveďte ,,KREDIT [jméno rodiny]``.  Pozor,  zaslané prostředky jsou do kreditů v oddílovém
systému připisovány ručně (Lenko G., díky) dle výpisu z účtu, obvykle ne častěji než jednou
týdně!

https://prihlasky.sosjh.cz/

