Takmičarski centar: http://trka.rs/

Упутство за пријављивање на 40. Planinarski maraton na Fruškoj
gori преко портала Takmičarski centar: http://trka.rs/event/40/
Како да се пријавим?
Попуни пријаву овде. Након што су подаци исправно унети портал Takmičarski centar ти шаље мејл са
потврдом пријаве. Прво је потребно активирати налог како би се потврдила и-мејл адреса и тек тиме се
пријава прихвата и може се видети у стартној листи. Пријава постаје комплетна тек након што се плати
стартнина.

Пријавио/ла сам се, али ме нема на листи. Где ми је пријава?
Пријава постаје видљива тек након што се активира налог на порталу Takmičarski centar.

Како да активирам налог на порталу Takmičarski centar?
У мејлу о потврди пријаве ти је стигла и веза за активацију налога. Ако не можеш да нађеш тај мејл,
можеш да захтеваш нову везу за активацију - притисни овде да те одведе на страницу за захтев новог
активационог мејла. Зависно од стања на мрежи може бити потребно и 15 минута да мејл са потврдом
стигне. Уколико није стигао ни након тог периода, провери Junk/Spam фолдер у твом мејл програму.
Ако га и даље нема, може се десити да си погрешно унео/ла и-мејл адресу.

Нисам добио/ла мејл са потврдом пријаве. Где да га нађем?
Зависно од стања на мрежи може бити потребно и 15 минута да мејл са потврдом стигне. Уколико није
стигао ни након тог периода, провери Junk/Spam фолдер у твом мејл програму. Ако га и даље нема,
може се десити да си погрешно унео/ла и-мејл адресу. То можеш проверити на следећи начин притисни овде да те одведе на страницу за захтев новог активационог мејла. Након што унесеш своју
и-мејл адресу, портал ће ти пријавити уколико корисник са том адресом не постоји. У том случају се
мораш поново пријавити са исправном адресом.

Како да платим стартнину?
Ако плаћаш из Србије можеш уплатницом коју добијеш мејлом, а ако плаћаш из иностранства, можеш
преко PayPal сервиса ако је организатор активирао ту услугу.

Како да дођем до уплатнице/странице за плаћање?
До уплатнице можеш поново лако доћи тако што ћеш се улоговати на портал користећи и-мејл адресу
којом си се пријавио/ла. Потом треба да изабереш твоју трку из листе Moje prijave и на следећој
страници можеш да преконтролишеш податке. Притиском на црвено дугме Plati startninu, доћи ћеш на
страницу Uplata startnine на којој се налазе уплатница и PayPal форма за плаћање.
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Пријавио/ла сам се и био/ла сам на листи, али ме више нема. Где је моја
пријава?
Уколико ти је пријава мистериозно нестала са листе, контактирај нас на и-мејл:
fruskogorskimaraton.ns@gmail.com.

Да ли могу да мењам податке и трку након што се пријавим?
Да. Сви подаци из пријаве се могу мењати све до затварања пријава 09.04.2017. у 23:59 ч. Да би
променио/ла податке треба да се улогујеш на портал и да притиснеш на твоју пријаву у листи Moje
prijave. Потом ћеш моћи да видиш преглед твоје пријаве и одатле можеш да мењаш пријаву притиском
на зелено дугме Izmeni prijavu.

Како да променим језик?
Ако ти је сајт Takmičarski centar на енглеском, а желиш да се пријавиш на српском језику, потребно је да
одабереш језик у горњем десном углу уколико ниси пријављен/на. Уколико си већ пријављен/а,
потребно је прво да се улогујеш па потом да ажурираш корисничке податке. На датој страници треба да
промениш језик и сачуваш. Потом ће ти сви мејлови стизати на српском језику.

Да ли је могућа групна пријава?
Да, могућа је групна пријава. Неопходно је да се на порталу Takmičarski centar један корисник
региструје како би пријавио све тркаче из групе. Да би пријавио/ла више тркача, неопходно је прво да
се улогујеш па потом да са странице 40. Planinarski maraton na Fruškoj gori пријавиш све такмичаре.
Зелено дугме Popuni prijavu активира падајући мени у коме је могуће или одабрати већ унетог тркача,
или унети новог тркача. Након уноса сваког новог тркача, биће приказан сажетак свих пријава као и
сума котизација за све пријаве заједно. Са те странице се може поновити поступак за све тркаче. Након
што су све пријаве унете, потребно је потврдити пријаву притиском на плаво дугме Potvrdi. Систем ти
шаље потврду свих пријава на мејл и преусмерава те на страницу Uplata startnine.

Уплатио/ла сам стартнину али моја пријава још увек није означена као
комплетна. Зашто?
Свакој уплати преко уплатнице или електронског банкарства је потребан најмање један радни дан да
прође. Потом нама треба да стигне извод са свим уплатама од претходног радног дана од наше банке,
и тек онда ми можемо да унесемо уплате након чега портал шаље потврде уплата.
Уколико уплатиш преко PayPal сервиса, цео овај процес је потпуно аутоматизован и пријава је одмах
означена као комплетна јер је уплата примљена одмах.
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