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    -  D Ů L E Ž I T É  U P O Z O R N Ě N Í - 24. 3. 2020

 V souvislosti s aktuální celospolečenskou situací ohledně koronavirové pandemie, která
ovlivňuje veškeré dění nejen v České republice,  jsme se rozhodli zrušit bez náhrady letošní
ročník AbiFestu – festivalu zážitků a boření bariér.
Ten byl naplánovaný na pátek a sobotu 22. a 23. května 2020. 
V letošním roce tak neproběhne ani 28.ročník národní abilympiády
– soutěžního klání v pracovních dovednostech pro lidi s hendikepem.

Vzhledem k velké organizační náročnosti celého festivalu, k nutnosti chránit zdraví účastníků i
organizátorů a nepředvídatelnosti vývoje celé situace nemáme bohužel jinou možnost.

Rádi bychom vám poděkovali za vaši přízeň a podporu a pevně věříme, že se s vámi
potkáme na AbiFestu v roce 2021, konkrétně v termínu 21. – 22. 5., v pardubické enteria
aréně . Všechny projekty a
doprovodné akce, které měly být součástí letošního ročníku, chceme uspořádat v roce příštím a
budeme rádi, když nám zachováte náklonnost a podpoříte jednu z největších akcí, která spojuje
svět hendikepovaných a zdravých lidí. Sledujte naše webové stránky 
www.abifest.cz
i festivalové sociální sítě.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám hlavně pevné zdraví, Česká abilympijská asociace, z.s.

 

 pozorně si prosím přečtěte všechny informace potřebné k zaregistrování (Všeobecné
informace/registrace
)

    -  registraci nevyplňuje ten, kdo se do této databáze zaregistroval v roce 2012 až 2019
    -  nezapomeňte, že pro úspěšné zaregistrování musíte ještě potvrdit e-mail, který vám přijde
do vaší e-mailové schránky 
    -  --------
    -  následně zmáčkněte tlačítko Home a vpravo se vám objeví menu pro přihlášení
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    -  vložte uživatelské jméno a heslo - zmáčkněte tlačítko Přihlásit se
    -  neznáte-li své heslo ani uživatelské jméno, zmáčkněte příslušné tlačítko
    -  chcete-li po přihlášení změnit své registrační údaje, zmáčkněte vpravo tlačítko Home a
pak vlevo 
Můj profil
    -  ------
    -  pro přihlášení zmáčkněte tlačítko Soutěžící (Rozhodčí, Dobrovolník, ...) a následně
tlačítko Přihláška (podat/upravit)
    -  vyplňte všechny údaje na přihlášce a po uložení si ji můžete pro své potřeby vytisknout
    -  při dodržení tohoto postupu jste se úspěšně přihlásil na Abilympiádu 2020
    -  ve statistice disciplín můžete zhlédnout aktuální stav přihlášených soutěžících do
jednotlivých disciplín
    -  D Ů L E Ž I T É   U P O Z O R N Ě N Í

    -  jste-li zástupcem klienta či klientů, tak do jejich základní registrace (Můj profil) uveďte v
kolonce e-m
ail asistenta
vaši mailovou adresu, můžete také dát stejné heslo pro všechny klienty, jen 
Uživatelské jméno
musí být vždy jiné
    -  budete tak dostávat všechny informace jako vámi zaregistrovaný klient

Nezapomeňte zaplatit do 31. března 2020

Soutěžící a jejich doprovod zaplatí 750 Kč na osobu. 
Účastníci nepožadující ubytování uhradí 300 Kč. Přijede-li účastník jen na jeden den zaplatí 150
Kč.
Soutěžící s těžším zdravotním postižením mají nárok na jednu doprovodnou osobu.
Případná další doprovázející osoba (nutno dohodnout s organizátory!), zaplatí náklady v plné
výši, tj. 750 Kč na každý den.
 

Zaplatit můžete:
Poštovní poukázkou A, nebo
Bezhotovostním převodem 
Více informací:  https://www.centrumkosatec.cz/abilympiada2020/
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Kontakty: 

Správce: jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz (telefon 777 005 525)

Soutěže: alena.krpalkova@centrumkosatec.cz (telefon 608 027 582)
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