JAK NA EVENTREG
BRÁNA K ZÁŽITKOVÝM AKCÍM PRO CELOU RODINU

Registrační systém EventReg přináší výhody:
1 profil k přihlášení všech závodů
Přihlášení kamarádů, kolegů a dětí
Slevy
Přehlednost

…A DALŠÍ
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Jste u nás poprvé? Jednoduše se zaregistrujte

Doplň povinné informace 1/2
- tyto informace lze později změnit zažádáním na email: dotazy@eventmedia.cz

Doplň povinné informace 2/2
- tyto informace lze později měnit přímo v profilu

Úspěšné vytvoření profilu
+ obdržíte informační email o vytvoření profilu na zadanou emailovou adresu

Běžné přihlášení

Základní obrazovka a orientace na ní
3
1
2

4

Základní obrazovka 1. část
ID závodníka – slouží k vyzvednutí startovního balíčku v zastoupení
Název aktuálně upravovaného profilu
Stav bodů – 10% z každé uhrazené částky se vám načte jako body, které pak
využíváte na slevy či vouchery
Nová registrace – slouží k vytvoření registrace k závodům
Dákové poukazy – zde zakoupíte dárkové poukazy na běhy
Moje registrace – po kliknutí se zobrazí vámi registrované závody
Moje platby – po kliknutí se zobrazí pouze vámi uhrazené závody
Moje slevy – zde najdete slevy od partnerů akcí
Přidat kolegu/dítě – zde můžete vytvořit profil pro své blízké a známe a
zaregistrovat je k závodům (více na str.13)

Základní obrazovka 2. a 3. část
Osobní nastavení – zde lze změnit některé osobní údaje,
uvedené při založení profilu; ostatní změníte žádostí na
dotazy@eventmedia.cz
Změna hesla – změna nastaveného hesla
Smazat účet – nejpřejete-li si nadále využívat tohoto profilu,
můžete jej nenávratně smazat
Dokumenty ke stažení – dokumenty, které vám usnadní
vyzvednutí registrace nebo jsou jinak důležité
Odhlásit se – odhlášení z profilu
CZK/EUR – přepínaní mezi měnami, které udávají ceny na webu

Základní obrazovka 4. část
Kompletní rekapitulace vámi registrovaný
a uhrazených závodů, nejen vašich
ale i profilů, které vytvoříte
Označte
neuhrazené
registrace a
uhraďte je
najednou pomocí
platební karty

Zaslání kompletní
rekapitulace na
váš email

Součet cen všech
registrací

Možnost
registrovat se do
dalších závodů

Jak přihlásit dalšího člověka?
1. Na svém profilu
kliknete na
„Přidat kolegu/dítě“

2. Vyplněním všech
údajů vytvoříte další
profil, který vám
umožní registrovat
dalšího člověka
(kolegy, kamarády,
děti…)

3. Mezi jednotlivými
profily můžete
přecházet pomocí
nabídky v levém
horním rohu
označené „–změnit
závodníka-“

Jak uhradit registraci?
• Platba převodem – informace k platbě, tz. číslo účtu, variabilní symbol, částku atd. obdržíte v emailu a platba je načtena
do systému do 3 pracovních dní od provedení platby
• Platební kartou – kliknete na „moje registrace“ a označíte registrace, které chcete uhradit a kliknete na způsob platby
„kartou“
• Karta benefit plus - kliknete na „moje registrace“ a označíte registrace, které chcete uhradit a kliknete na způsob platby

„kartou benefit plus“
• Karta benefity a.s. – kliknete na „osobní nastavení“ a vyplníte číslo karty, poté postupujete stejně jako u karty benefit plus
• Dárkovým poukazem, body – viz „Jak uplatnit dárkový poukaz/body/slevový kód“

• Fakturou – pro více informací napište na dotazy@eventmedia.cz

Jak objednat voucher?
1. V levé
nabídce
kliknete na
„Dárkové
poukazy“

2. Orientační ceny závodů (přesné ceny si
ověřte na webu daného závodu) a
vzhledech voucherů, které se zadávají níže
2. 3. Zadejte svůj email, kam voucher dorazí
4. Zvolte pomocí jezdce hodnotu voucheru
5. Vzhled voucheru = možnost využití voucheru

1.

3.
4.

6. Zvolte způsob platby

5.
6.

7. Klikněte na objednat a následujte
pokyny k platbě, po uhrazení obdržíte
voucher na zadaný email

7.

Jak uplatnit dárkový poukaz/body/slevový kód
1. Dárkové poukazy a slevové kód obsahují
unikátní kód, který se vpisuje při registraci v
kroku rekapitulace. Po napsání kódu do políčka
„kód“ stiskněte „aplikovat slevový kód/voucher“
(Pozn. Pře přepisu se nenechte zmást podobností
některých písmen a číslic, např. 0 nula a O velké ó)

1.
2.

2. Body za uhrazené startovné předchozích
závodů můžete uplatnit při registraci v kroku
rekapitulace. Posuvníkem zvolíte kolik bodů
chcete uplatnit (1bod = 1Kč) a poté kliknete na
„vytvořit slevu za body“.

Jak zjistím, že mám uhrazeno?
V EventRegu v přehledu vašich registrací je
stav registrace napsán hned vedle hodnoty
startovného

Přijde vám email, kde máte
rekapitulaci uhrazených a
neuhrazených závodů

Jak upravit/smazat NEUHRAZENOU registraci?
Bohužel vytvořená neuhrazená registrace nelze upravovat, lze jen smazat a vytvořit znovu.
1. Kliknete v levé nabídce na „Moje registrace“
2. Na konci řádku registrace, kterou chcete smazat, je křížek. Po kliknutí na něj smažete danou registraci

2.
1.

Jak upravit/převést UHRAZENOU registraci?
1/2
Úpravy již uhrazených registrací provedete písemnou žádostí na dotazy@eventmedia.cz za následujících podmímek:
• Převod startovného na jiný závod série ve stejném roce lze provést nejpozději 7 pracovních dní před zaplaceným závodem
• Převod startovného na jiný závod mimo sérii ve stejném roce lze provést nejpozději 10 pracovních dnů před zaplaceným
závodem
• Převod startovného na náhradníka/ci lze provést ONLINE nejpozději 7 pracovních dní před zaplaceným závodem nebo V
DEN ZÁVODU lze provést za poplatek a pouze v době registrací k danému závodu – návod na další straně
• Úprava osobních údajů (datum narození, tým apod.), změny distancí ONLINE lze provést nejpozději 4 pracovní dny před
zaplaceným závodem nebo V DEN ZÁVODU lze provést za poplatek a pouze v době registrací k danému závodu

Jak upravit/převést UHRAZENOU registraci?
2/2
• Online převod startovného:
Náhradník/ce si musí vytvořit profil na www.eventreg.cz a přihlásit se
k závodu. Po dokončení registrace náhradníka/ce, prosím zašlete emailové
adresy vaše a náhradníka/ce, užité při registraci na dotazy@eventmedia.cz. O
zbytek se pak postaráme. JE ZDARMA.

• Převod startovného na místě:
Je potřeba vyzvednout si na místě původní registraci s číslem (buď vy
osobně nebo náhradník/ce musí mít Vaše ID závodníka – na eventreg pod
vaším jménem, nebo Vaši plnou moc). Náhradník/ce si pak musí vyplnit
přihlášku. S přihláškou a původním startovním číslem dojde k pultu/stánku
"nové registrace". Zde uhradí 50Kč, poplatek za převod na místě. Lze tak
učinit pouze v době registrací (viz propozice závodu).

Jak a kde si mohu vyzvednout registraci?
Vždy v den závodu v zázemí akce napsaného v propozicích na oficiálním webu daného závodu
Výdejní místa (stan, fronta) jsou rozděleny vždy podle typu závodů a při větším počtu účastníků jsou TYTO
výdeje závodu rozděleny ještě abecedně dle prvního písmene příjmení A až Ž pro každý závod zvlášť
ČAS VYZVEDNUTÍ = časy registrací daného závodu napsané v propozicích na webu daného závodu
Pro vyzvednutí balíčku musíte prokázat totožnost
dospělí občanským průkazem, pasem, ID závodníka apod.
děti dětským občanským průkazem, průkazem zdrav. Pojišťovny, ID závodníka apod.
vyzvednutí pro kamarády/kolegy potřebujete jejich ID závodníka nebo Plnou moc, kterou se
prokážete na výdejním místě dle registrace kamaráda/kolegy

Přejeme plno příjemných
zážitků
Pokud si s něčím nevíte rady, neváhejte nám napsat na dotazy@eventmedia.cz
nebo na messenger m.me/citynightrun. Spolu to zvládneme!

