
Jak zaevidovat nový taneční kolektiv do CDO  

 

Máte v úmyslu stát se řádnými či krátkodobými  

členy CDO a účastnit se soutěží CZECH DANCE MASTERS? 

Pokud je vaše odpověď ANO, jste tady správně :-). 

První věcí je se rozhodnout, zda se budete chtít účastnit soutěží jako řádní nebo  

krátkodobí členové. Informace pro řádné členství najdete níže, pro krátkodobé členy pak na straně 6. 

Jaký rozdíl je v těchto dvou členstvích? 

Řádní členové CDO:  

 Výhodou řádného členství v CDO je startovné na soutěžích v částce 100,- Kč/disciplína,.  

 V některých disciplínách  budete mít možnost nominací na mezinárodní soutěže IDO. 

 Zapsané spolky /občanská sdružení/ jsou zproštěny od poplatků OSA a INTERGRAM pro tréninkovou  

činnost. 

V první řadě je nutné vyplnit přihlášku kolektivu Kolektivní členství je zpoplatněno částkou  1500,- Kč /kolektiv + 

vedoucí/, tanečníci pak platí členství 300,- Kč/sezóna /1.9. – 31.8./. 

Přihlášky pro kolektiv najdete na webu 

www.czechdance.org, info servis, 

správní úsek  - přihlášky do CDO  

V sekci přihlášky do CDO najdete: 

 Přihláška  -  kolektiv /nutné vyplnit pro řádné členství kolektivu v CDO/ 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné zaslat: 

- naskenovanou emailem:  spravniusek@czechdance.org 

- poštou:  Czech Dance Organization, z. s. 

                  Ohradské nám. 7 

                  155 00 Praha 

Platbu provádíte s VS /vaše rodné číslo/ ve prospěch účtu CDO: Komerční banka: 43-1240750227/0100. 

Po zaregistrování tanečního kolektivu v CDO /odeslání přihlášky + platba/, obdržíte ze správního úseku CDO  

specifické identifikační znaky, které budete pravidelně využívat pro vstup do registračního systému soutěží.  

Prvním údajem je číslo Identifikační karty odpovědné osoby, druhým je heslo. Tyto údaje si velmi pečlivě uscho-

vejte, budete je pravidelně využívat. 

 

http://www.czechdance.org/


Jak zaevidujete vaše tanečníky jako řádné členy CDO?  

Zde existují hned dvě možnosti.  

 

 

 

  3) Po zalogování do systému CDO vstoupíte do     

prostředí registrací. V menu nalevo označíte kolon-

ku „Kolektivy“ - první shora. V sekci Kolektivy se 

vám  

zobrazí informační řádek s názvem vašeho taneční-

ho kolektivu, po zvolení tlačítka „Zobrazit“ vstupu-

jete dále do vašeho kolektivu.  

 

 

1) POSTUP: Po zobrazení stránek CDO 

www.czechdance.org – úvodní strana, si v 

liště v horní části zvolíte hned první ikonku - 

„Zámeček“.  

2)  Budete ihned přesměrováni do našeho digi-

tálního registračního systému. Máte již připrave-

né své přihlašovací údaje pro vstup do systému, 

které vyplníte přes tlačítko „PŘIHLÁSIT“.  



Navedení  nového člena provedete v 

sekci „Členové“. 

Po rozkliknutí  můžete  

přejít k zadávání 

nových členů. 

 

 

 

Věnujte prosím patřičnou  

pozornost bezchybnému zadání jmé-

na, příjmení, rodného čísla a pohlaví 

vašich tanečníků. Po uložení vám již 

nebude dána možnost úpravy. Tu v  

případě potřeby provede správní úsek.  

Nezbytné je také zaškrtnutí kolonky 

„Typ členství v kolektivu“. Vám je  

nabízena jediná možnost a tou je 

nečlen. Ostatní kolonky jsou nepovinné 

a je tedy jen na všem zvážení jejich  

vyplnění. 

Po správném zadání chybí jen poslední 

krok a tím je „ULOŽIT“. 

 

 

 

 

 

     

Nyní, když máte vaše tanečníky v 

databázi, vrátíme do sekce členové, 

kde se po vygenerování zobrazí abe-

cedně seřazený seznam všech va-

šich tanečníků.  

Vzhledem k tomu, že nyní potřebuje-

me pracovat pouze s tanečníky, kteří 

jsou prozatím vedeni jako nečlenové, 

přejdeme na kolonku „Typ členství 

v kolektivu“. 

V roletce vybereme Nečlen,  

a dáme Vyhledat. 

 

 

 



 

 

Tímto krokem se vám zobrazí se-

znam vašich nečlenů a může dojít 

k vygenerování požadovaných 

přihlášek. To však jen za předpo-

kladu, že je tanečník veden v da-

tabázi se svým rodným číslem. 

V seznamu zaškrtneme vybraná 

jména a přejdete na kolonku 

„Zaškrtnuté“ a z roletky vyberete 

možnost „Přihláška člena“ 

 

 

 

Posledním krokem je schválení 

provedené operace a vyplněné 

přihlášky se ve formátu PDF  

generují do vašeho počítače a po 

jejich vytištění jsou připraveny k 

podpisu a odeslání. 

 

 

2) Je zde také druhá možnost a tou je vyplnění přihlášek ručně: 

Přihlášky pro nové členy najdete na webu www.czechdance.org, horní lišta, info servis, správní úsek a přihlášky 

do CDO. 

 

 

http://www.czechdance.org/


V sekci přihlášky je pak možné zvolit ze dvou druhů přihlášek pro řádné členy: 

 přihláška  -  individuální  -  hromadná /můžete využít pro hromadné podepsání,  

např. na tréninku/ 

 Přihláška  -  individuální  - jednotlivá  /můžete využít např. pro rozdání tanečníkům domů/ 

Výběr přihlášky je zcela na vás, pro správní úsek je nepodstatné, kterou formu si vyberete, přihlášky 

můžete i kombinovat.   

 

 

!Přihlášky musí splňovat všechny náležitosti a být vždy opatřeny podpisem tanečníků, u osob 

mladších 15 let je povinný podpis zákonného zástupce!  

 

Vyplněné a podepsané přihlášky je možné zaslat  

- naskenované emailem: 

spravniusek@czechdance.org 

- poštou: 

Czech Dance Organization, z. s. 

Ohradské nám. 7 

155 00 Praha 

Platbu pak ve prospěch účtu CDO: Komerční banka: 43-1240750227/0100, VS bude ID číslo vašeho klubu. 

Doručením přihlášek a platby se stávají vaši tanečníci řádnými členy CDO a můžete přihlašovat  

do soutěží CZECH DANCE MASTERS. 

Zdá se vám, že je to spousta informací a vše je moc složité? Informací je opravdu hodně, ale pokud si  

systém vyzkoušíte, zjistíte, že nic není tak složité, jak se na první pohled zdá :-) 

              V  případě, že vám nebude cokoli jasné, neváhejte mne kontaktovat, těším se na vaše dotazy: 

 

               Monika Müllerová, spravniusek@czechdance.org, tel: 773 997 053,  www.czechdance.org 

 

Řádných členů CDO se další pokyny v tomto pokynu již netýkají :-) 

 

 

 

http://www.czechdance.org/


2) Krátkodobí členové CDO:  

 Výhodou krátkodobého členství v CDO je vyplnění pouze elektronické evidence. Zasílání podepsaných  

přihlášek není nutné a jako krátkodobí členové neplatíte žádné poplatky k členství. 

 Nevýhodou je naopak dvojnásobné startovné 200,-Kč/disciplína. 

 Jako krátkodobým členům CDO je vám odepřena možnost nominace na mezinárodní soutěže IDO. 

 

Evidenční list pro krátkodobé členy  

najdete na webu 

www.czechdance.org, horní lišta, 

info servis, správní úsek a přihláš-

ky do CDO. 

 

Vyplněný evidenční list zašlete emailem na spravniusek@czechdance.org. 

Po zaregistrování tanečního kolektivu v CDO /odeslání evidenčního listu/, obdržíte ze správního úseku CDO  

specifické identifikační znaky, které budete pravidelně využívat pro vstup do registračního systému soutěží.  

Prvním údajem je číslo identifikační karty odpovědné osoby, druhým je heslo.  

Tyto údaje si velmi pečlivě uschovejte, budete je pravidelně využívat. 

 

 

Po tomto kroku vám již nic nebrání, můžete se zalogovat a přihlásit vaše tanečníky na soutěže  

CZECH DANCE MASTERS! 

 

              V  případě, že vám nebude cokoli jasné, neváhejte mne kontaktovat, těším se na vaše dotazy: 

 

               Monika Müllerová, spravniusek@czechdance.org, tel: 773 997 053,  www.czechdance.org 

http://www.czechdance.org/
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