
Přihlášení do dětských kurzů na 2.pololetí 
 

REGISTRACE  
Děkujeme za registrace, které jste někteří již udělali. Kdo registraci ještě neudělal, postup 
je takový: 

• Na webu cl.b-pole-studio.cz najeďte v menu na „Rezervační systém“. 
• Klikněte na „Přihlásit se“ a ihned v otevřeném okně na „Registrovat se“ (vlevo dole). 
• Ve formuláři se určitě jednoduše vyznáte a mrknutím oka ho vyplníte J  
• Zaškrtněte Přečetl(-a) jsem a souhlasím s Podmínkami používání a Ochrany soukromí 

Sportimea a klikněte na „Vytvoř bezplatný účet“. 
• Na Vámi uvedený email přijde potvrzení o registraci a odkaz na aktivaci účtu. 
• Kliknutím na aktivaci účtu Vás systém vyzve k vytvoření hesla, které si prosím 

vytvořte. 
• Gratulujeme k úspěšné registraci J 

 
Rodiče registrují sami sebe a děti přidávají na svém účtu jako „ Moje dítě“. Pro dítě tak 
děláte rezervace přihlášením přes Váš účet a máte všechny rezervace pro sebe i pro děti 
přehledně v jednom.  
 
 
PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU 

• Po přihlášení do rezervačního systému najděte datum první lekce kurzu, do kterého 
chcete své dítě přihlásit. Kurzy začínají první týden v únoru. 

• Rozklikněte vybranou lekci a klikněte na „Přihlásit dítě do kurzu“. 
• A je to hotovo J 

 
NÁHRADY 

• Lekce nyní neomlouváte své lektorce, ale odhlašujete si je sami přímo v rezervačním 
systému – vyberete v rozvrhu datum, který chcete odhlásit a kliknete na „zrušit 
účast“. 

• Za včasně odhlášené lekce Vám systém připíše náhradu, kterou si pak můžete vybrat 
(přihlásit) na jakékoliv jiné lekci v rozvrhu. 

• Náhrady systém připisuje pouz tehdy, pokud máte celý kurz zaplacený. 
• Na Vašem účtu uvidíte počet náhrad i datum platnosti náhrad (v sekci „Členství“). 
• Aby byla náhrada připsána, musí být lekce odhlášena min. 4 hodiny před začátkem 

lekce. 
• Náhrady lze přihlašovat do konce trvání kurzu (tzn. do poslední hodiny kurzu), chodit 

na ně ale můžete ještě 2 týdny po skončení kurzu. 
Příklad: Kurz končí 30.6.2020 , přihlašovat náhrady v rezervačním systému můžete do 
30.6.2020  na lekce které probíhají až do 14.7.2020. 

• O prodloužení náhrad lze požádat v případě vážných zdravotních problémů, které lze 
věrohodně doložit. 


