NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášení do aplikace probíhá vyplněním formuláře v pravém horním rohu "Přihlásit":
"login = Novák" (příjmení na členské smlouvě - první velké písmeno, diakritika)
"Heslo = 0999" (čtyřmístné číslo členské karty), členové s kartami Star Trac před číslo zadávají velká písmena
"ST" (např. "ST1234")
Kliknutím na tlačítko "Přihlásit" vstoupíte do aplikace, odhlášení na konci rezervací provedete kliknutím na
tlačítko "Odhlásit se".
Rezervovat můžete lekci po výběru sportoviště BAZÉN / OUTDOOR – FUNZONE – SQUASH – SÁL 1 – SÁL 2
– SÁL 3 – anebo výběrem ze všech rozkliknutím VÝPIS LEKCÍ
Rezervace mohou provádět ti členové, kteří mají na svém kreditním účtu minimálně 200 Kč. Stav kreditu
můžete zkontrolovat rozkliknutím tlačítka "Můj účet".
Rezervace lekcí je možné provádět nejdříve 48 hod před začátkem samotné lekce (u squashe 7 dní předem),
odhlašování je poté možné nejpozději 4 hod před lekcí (squash hodinou).
Na každou rezervovanou lekci (squashovou hodinu) je potřeba mít jistinu 100 Kč - kredit, který jste v hotovosti
složili na váš Z4Y profil.
Rezervované lekce si můžete zkontrolovat pod záložkou "Rezervace", kterou uvidíte po rozkliknutí tlačítka "Můj
účet". Tady se také provádí rušení rezervací kliknutím na tlačítko "Zrušit?" u každé zarezervované lekce.
Na lekci se mohou přihlásit i náhradníci (platí jen u telefonických nebo osobních rezervací), kteří si na recepci
zjistí, zda se někdo odhlásil.
Na lekci se dostavujte nejpozději 5 min před začátkem lekce, jinak rezervace propadá a nemusíte již být z důvodu
narušení lekce do sálu vpuštěni. Prosíme respektujte časy začátků lekcí (vyjadřujete tím úctu k lektorovi a
ostatním členům na společné hodině).
Nevyzvednutá rezervace propadá a je účtována storno poplatkem ve výši 100 Kč.
Případné problémy systému mailujte na: info@zone4you.cz

Get into booking system:
Fill up your: "Přihlášení = Smith" (Surname on your Contract - capital 1st letter)
Fill up your: "Password = 0999" (number of your Z4Y card)
Click on "Přihlásit" and you enter to aplication. To Unlog, click on "Odhlásit se".
Choose BAZÉN / OUTDOOR – FUNZONE – SQUASH – SÁL 1 – SÁL 2 – SÁL 3 – or all together on VÝPIS
LEKCÍ – and make a reservation.
You need credit on your Z4Y card at least 200 CZK to reserve some group lessons.
Book your lesson 48 hours in advance the lesson begins, cancel it at least 4 hours before it starts.
Uncollected reservations are automatically charged by 100 CZK storno fee on reception.
Other informations: info@zone4you.cz

