UPOZORNĚNÍ k podávání přihlášek na KV přes portál Dogoffice.
Zejmnéna pro ty, kteří hlásí první výstavu v letošním roce .
Systém Dogoffice prošel od 1.1.2020 velkou přestavbou. Ti z vás, kteří si ještě neobnovili v novém
systému svůj účet, učiňte tak co nejdříve. Po 30.4.2020 se do svých účtů již nedostanete a budete si
muset založit zcela nový účet (bez historie).
Důležitým požadavkem nového systému je úplná správnost nahraných dokumentů, které jsou pro
účet psa zásadní. Vyhnete se tím do budoucna problémům s pozastavením přihlášky na výstavu pro
její neúplnost a přestože budete mít zaplacen poplatek, může se vám stát, že přihláška nebude
vyřízena.
Je třeba mít nahrán PP – obě strany. Na druhé straně PP musí být vypsán majitel psa. Dále toto
jméno musí souhlasit se jménem člověka, který je napsán na přihlášce. Dvě nejčastější chyby, , pro
kterou je přihláška považována za neúplnou.
Certifikáty musí být nahrány tak, aby bylo zřejmé, kdo je vystavil a k jakému účelu slouží. K jejich
nahrávání vám slouží různé „ kolonky“ s označením kam je třeba co nahrát. Pozorně si přečtěte
kam co nahráváte. Pracovní certifikát nepatří určitě do kolonky šampionát :).
Tyto dokumenty jsou postupně ověřovány pracovníky ČMKU. Pokud je budete mít v pořádku,
objeví se u nich „ověřeno“ a jméno pracovníka, který daný dokument ověřil.
Asi největší změnou z pohledu hlášení na výstavu je ale ukončení a odeslání přihlášky. Dříve bylo
vyžadováno doložení dokladu o zaplacení a teprve pak bylo možno přihlášku odeslat. Dnes již tomu
tak není. Přihlášku vyplníte a až se „proklikáte“ nakonec, DogOffice přihlášku příjme a vyskočí
pokyny k platbě (v mailu naleznete potvrzení přihlášky se statusem NOVÁ). DogOffice přesně
spočítá kolik máte zaplatit, napíše vám variabilní symbol a ukáže účet kam máte zaplatit. Následně
proveďte platbu a doklad donahrajte k přihlášce.
Uvádím příklad: přihláška je podána na KV 20.2. Do termínu 1. uzávěrky 5.4. musí být zaplacen
poplatek. Pokud tak neučiníte, naskočí vám automaticky platba v ceně druhé uzávěrky. Pokud
nebude poplatek uhrazen do termínu 2. uzávěrky (ochranná lhůta 2 dny) přihláška se stornuje.
Pokud by jste byli na pochybách, jaké variabilní symboly použít, vyřešte to zprávou pro příjemce
platby ve znění: Slavkov – příjmení. Platbu si dopáruju ručně. Nepište prosím jméno psa!!!
Můžete mi případně poslat e-mail a kdyby bylo něco SOS tak volejte.
Váš ekonom :)
Doufám, že to zvládneme a potkáme se v co největším počtu 9.5.2020 ve Slavkově

