ČSTS News
Soutěže Super taneční ligy a Taneční ligy v Olomouci nám odstartovaly druhou část taneční sezóny
na domácích parketech a my pro vás máme několik dalších novinek.
Pracujeme na správě dokumentů zpracovávaných svazem. Každá písemnost by měla projít evidencí
písemností na sekretariátu. V této souvislosti všechny vyzýváme, aby svou korespondenci určenou ať
už zaměstnancům sekretariátu, či jednotlivým členům statutárních orgánů, směřovali na adresu
sekretariátu, popř. jeho e-mailovou adresu.
Jsme rádi, že je plně funkční i nově nastavená procedura likvidace faktur. Má-li snad ještě někdo
nějakou pohledávku (nezaplacenou fakturu), vyzýváme k jejímu zaslání poštou popř. elektronicky na
sběrný e-mail fakturace@csts.cz a bude zlikvidována podle dříve popsaného postupu.
Minule avizovaná elektronická verze přestupové procedury je též plně funkční. Na řadu nyní přišly
další dvě procedury, a to hostování a členské přihlášky.
Co se týče hostování, to nově iniciuje stávající mateřský klub (kolektivní člen) tím, že vybere
individuálního člena, o jehož hostování jde, a vybere klub, kde by měl hostovat. Individuální člen i
klub, kde bude hostovat, by měl tuto transakci akceptovat. Celý proces uzavírá sekretariát kontrolou
zaplacení správního poplatku a všech náležitostí celé operace.
Od 1. 9. 2017 zavádíme systém elektronického přihlašování k členství v ČSTS. Přihlášku k členství
v ČSTS bude nově možné podat dvěma způsoby. Buď žadatel vyplní na webu elektronickou přihlášku
samostatně, formulář vytiskne, vlastnoručně podepíše, originál zašle na sekretariát a zaplatí správní
poplatek. Po splnění všech těchto podmínek se stane individuálním členem příslušné divize dle místa
bydliště.
Anebo bude moci nového individuálního člena přihlásit do ČSTS kolektivní člen (klub) s tím, že opět
vyplní elektronický formulář na webu pod svým přihlášením, nechá opět nového člena formulář
podepsat a zašle originál podepsaného formuláře na svazový sekretariát. Po zaplacení správního
poplatku a splnění všech náležitostí se stává zájemce novým členem ČSTS s tím, že je zároveň členem
klubu, který jeho přihlášku administroval.
O všech krocích jsou zainteresovaní informováni notifikačními e-maily.
Tímto bychom chtěli jménem vedení svazu vyslovit poděkování řešitelskému týmu, zejména
generálnímu sekretáři a webmasterovi.
Poslední novinkou je posílení kapacity svazového sekretariátu. Novým členem našeho týmu se
stala Jana Kukučová, která bude mít v gesci zahraniční agendu. Kontakty jsou v příslušné sekci na
webu.
Již nyní pracujeme na dalších vylepšeních procedur a hlavně funkcionalit informačních systémů,
webu a jednotlivých rozhraní. Plánujeme i redesign webu, připravujeme samozřejmě i mobilní verzi
a chtěli bychom přinést členské základně a příznivcům tance mobilní aplikaci.
Jsme rádi, že jste s námi a věříme, že všechny realizované změny budete vnímat pozitivně a přinesou
zjednodušení. Samozřejmě vítáme i jakékoli kritické připomínky.
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