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V Praze dne 4. 2. 2016
Vážení předsedové a zástupci klubů ČSFu,
rád bych Vás seznámil s několika změnami v evidenci klubů ČSFu a jejich členů na internetových stránkách ČSFu.
KLUBY ČSFu
V hlavním seznamu klubů (www.csfu.cz/kluby) se zobrazují pouze kluby, které mají uhrazený
roční poplatek klubu ČSFu. Platnost poplatku klubu je vždy do konce března následujícího
roku, to znamená, že od 1. dubna se už budou v hlavním seznamu klubů zobrazovat pouze
kluby s uhrazeným ročním poplatkem 2016.
ČLENOVÉ KLUBU ČSFu
V členské základně každého klubu ČSFu se zobrazují pouze členové s platnou známkou ČSFu.
Platnost členské známky ČSFu je vždy do konce března následujícího roku a členové klubu
bez platné známky se zobrazují pouze v administraci klubu.
NOVÝ KLUB
Registraci nového klubu do ČSFu může provést předseda nebo oprávněný zástupce klubu na
internetové stránce www.csfu.cz/registrace-klubu. Ihned po registraci nového klubu jsou automaticky přidělena veškerá administrační práva, to znamená, že lze editovat členskou základnu, kontaktní údaje, objednávat členské průkazy i známky ČSFu, hromadně přihlašovat členy
klubu na soutěže atd. V hlavním seznamu klubů ČSFu se začne klub zobrazovat po uhrazení
vstupního registračního poplatku (nahrazuje roční poplatek klubu).
NOVÉ ÚDAJE V ADMINISTRACI KLUBU – EVIDENČNÍ ÚDAJE
Administrace – předseda klubu může přidělit administraci klubu i některému z členů klubu,
který je uveden v členské základně klubu a má vlastní přihlašovací údaje. Přidělení administrace lze využít zejména v případě, kdy se předseda klubu sám nechce administrací klubu
zabývat a pověří tím některého člena svého klubu. Přidělením administrace se administrační
práva předsedy klubu nijak nemění a přidělenou administraci může kdykoliv zase změnit či
odebrat.
Bankovní spojení – uvedení bankovního spojení klubu (například pro vyplacení příspěvku
na rozvoj činnosti klubu).
Veřejný rejstřík – údaje klubu shodné s údaji ve veřejném rejstříku (justice.cz).
V případě jakéhokoliv dotazu mě můžete
kontaktovat na emailu info@csfu.cz.

Jiří Mulač, předseda ČSFu

