
1. Registrujte se přes tento 
formulář.

2. Prosím zadejte své 
jméno, telefon a email.

3. Následně vám přijde 
potvrzovací mail přes 
který se přihlásíte do 
systému

ZALOŽENÍ ÚČTU



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při prvním přihlášení do systému se Vám zobrazí text s prohlášením o ochraně osobních údajů, které jsou v 
platnosti od 25.5.2018. Abyste mohli dále pokračovat a přihlásit se na lekce, je potřeba si text přečíst a v dolní části 
souhlasit se zpracováním osobních údajů, které jsou důležité pro komunikaci s Vámi (např. abychom Vám mohli 
napsat, že se lekce zrušila nebo že se uvolnilo místo na lekci a už nejste náhradník. Druhým souhlasem je, zda chce 
být informování o plánovaných akcích YoFyz centra – tento souhlas je dobrovolný).



PŘIHLÁŠENÍ NA LEKCI:
Ze zveřejněného rozvrhu si vyberte lekci, na kterou se chcete přihlásit

POKUD JE U LEKCE NAPSANÉ:

NÁHRADNÍK: 
Znamená to, že se můžete přihlásit pouze jako 
náhradník a pokud dojde k uvolnění místa 
dostanete SMS s informací, že se uvolnilo místo na 
lekci a můžete přijít cvičit. V systému máme 
nastaveno, že se může přihlásit 10 náhradníku: tj. 
pokud je uvedeno Náhradník: 10, znamená to, že 
ještě nikdo není přihlášen jako náhradník a vy jste 
prvním náhradníkem, pokud je tam náhradní k 8, 
znamená to, že už jsou přihlášeni 2 náhradníci a vy 
jste na 3. místě. 

VOLNÉ: 
Můžete se přihlásit do lekce. Odhlášení z lekce je 
možné max. 7 hodin před lekcí.

OBSAZENO:
Na lekci se nelze přihlásit, jsou obsazena místa i 
včetně náhradníků

PO KLIKNUTÍ NA LEKCI SE ZOBRAZÍ: 



CHCI OBJEDNAT 2 OSOBY NA LEKCI 

• Na svůj profil si můžete v jedné lekci rezervovat více míst (např. když 
chcete přijít s kamarádkou) 

• Pro přidání druhé místa zopakujte celý proces objednání znovu

Následně uvidíte, že máte v lekci rezervované 2 
místa 



KONTROLA OBJEDNANÝCH LEKCÍ
Své objednané lekce pak vidíte v rozvrhu označené modrou barvou či oranžovou barvou a pak v levé části v kolonce 

,,OBJEDNANÉ HODINY“  
MODRÁ BARVA= máte rezervované místo na lekci a můžete přijít v daný čas cvičit

ORANŽOVÁ BARVA= jste přihlášeni jako náhradník, pokud se uvolní místo na lekci, přijde Vám SMS nebo zde můžete 
kontrolovat, že se oranžová barva změní na modrou.



POKUD MÁTE OBJEDNANÉ 2 MÍSTA NA LEKCI

V seznamu objednaných lekcí uvidíte, že máte rezervované 2 
místa na stejnou lekci ve stejný den. 



ODHLÁŠENÍ Z LEKCE
Klikněte na objednanou lekci a následně na tlačítko ODEBRAT. 
Z lekce se můžete odhlásit max. 7hodin před lekcí!!! Po této době Vám bude kredit odečten nebo můžete místo nabídnout 
náhradníkovi.



ODHALÁŠENÍ Z LEKCE, POKUD MÁTE 
REZERVOVANÁ 2 MÍSTA

Postup je stejný jako je psáno na předchozí 
stránce.

Pokud chcete odebrat jen jedno místo, klikněte 
na ODEBRAT u jednoho jména.

Pokud chcete odebrat obě objednaná místa, 
celý proces zopakujte! 



PLATBA ZA LEKCI
• Ceník lekcí naleznete na našem webu v sekci ceník

• Ve většině případů je cena lekce 130Kč = 10kreditů 

• Hodnotu lekce naleznete vždy po rozkliknutí příslušné lekce

HODINA SPOTŘEBUJE 10 KREDITŮ
Bez vloženého kreditu si můžete objednat pouze jednu 
lekci s hodnotou 10 kreditů.
Jak si zaplatit kredity se dozvíte na následující stránce. 

HODINA SPOTŘEBUJE 0 KREDITŮ
Některé lekce jsou ohodnoceny nula kredity. Těchto 
lekcí si můžete objednat několik a hradíte je vždy na 
začátku lekce u lektorky. 



PLATBA KREDITŮ 

• Pokud chcete na lekce chodit pravidelně a mít jistotu, že na Vás zbyde místo doporučujeme 
zakoupit si více kreditů

• Kredity si můžete zakoupit na své první hodině. 

• Můžete si zakoupit tento druh kreditů:

a.) kredity s neomezenou platností= 130Kč za lekci, vložené kredity nemají 

žádnou stanovanou dobu do kdy je musíte vyčerpat

b.) časové kredity= časové permanentky= permanentku na 10 vstupů s 

platností 4 měsíce a permanentku na 15 vstupů s platností 5 měsíců. 

• Případně si můžete zakoupit cenově zvýhodněnou časovou permanentku na 10vstupů 
(platnost 4měsíce) či 15 vstupů (platnost 5 měsíců)

• Počet vložených a zůstatkových kreditů naleznete v levé části stránky

• Některé lektorky mají lekce ohodnoceny nula kredity a platíte jim až na místě



KONTROLA KREDITŮ
KREDITY S NEOMEZENOU PLATNOSTÍ:
Vidíte pod názvem KREDITY a vedle vidíte počet kreditů, 
které aktuálně máte (v tomto případě 10)

ČASOVĚ OMEZENÉ KREDITY= PERMANENTKA
Vidíte pod názvem ČASOVÉ KREDITY, kde vidíte počet kreditů, 
které máte ještě k dispozici (v tomto případě 100) a také 
platnost permanentky OD-DO.


