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1. Registrovat se jako nový vedoucí
Po zvolení varianty registrovat se jako vedoucí se zobrazí následující formulář:

Ve formuláři musíte projít 4 kroky:




Zvolit místní centrum, ke kterému patříte
Vyplnit kontaktní a osobní údaje v kroku 2. a 3.
Nastavit si heslo pro ORB účet



Po registračním procesu přijde autorizační vedoucímu autorizační email, potvrďte
registraci kliknutím na odkaz v emailu. Přihlásit se do systému můžete hned poté, co
koordinátor vašeho MC schválí vaši registraci.

2. Registrovat nové místní centrum (MC)
Jak bylo ukázáno výše, volba registrace nového centra je v pravém dolním rohu úvodní
stránky ORB. V následném registračním formuláři musíte projít celkem 6 kroky:







Vybrat zemi
Vyplnit detaily o vašem MC
Uvést kontaktní údaje na osobu zodpovědnou za DofE v rámci MC
V 4. a 5. kroku vyplnit údaje o osobě, která byla zvolena jako koordinátor MC
Zvolit heslo pro ORB účet

Po registračním procesu přijde autorizační email na adresu koordinátora MC, potvrďte
registraci kliknutím na odkaz v emailu. Přihlásit do systému se můžete hned poté, co Národní
kancelář schválí vaši registraci.

Domovská stránka

Po přihlášení se vám zobrazí následující domovská stránky. Jedním z hlavních nástrojů menu
(označeno rámečkem vlevo) je hned jeho první položka, „To Do List“. Položky To Do Listu můžete
vidět označeny v horním rámečku.

V rámci To Do Listu:







Schvalujete registraci účastníka (kliknutím na ID účastníka si můžete rozkliknout jeho profil a
zkontrolovat všechny potřebné informace)
Schvalujete aktivity
Schvalujete ukončení jednotlivé oblasti
Schvalujete dobrodružné expedice
Schvalujete úroveň
Koordinátor MC taktéž na poslední záložce přiřazuje k jednotlivým vedoucím účastníky, kteří
při své registraci ještě nevěděli jméno svého vedoucího

Nezařazení účastníci
• účastníci, kteří při registraci neznají svého vedoucí, spadají do kategorie „nezařazení účastníci. Po
rozkliknutí této záložky se dostanete na seznam nezařazených účastníků, kterým přiřadíte vedoucího
v rámci vašeho místního centra

Administrace účastníků
Při kliknutí na položku v menu „Účastníci“ se pod záložkou „Moji účastníci“ zobrazí všichni
participanti, které vedoucí v rámci DofE mentoruje. Záložka „Všichni účastníci“ pak zobrazí všechny
účastníky v rámci MC.

Pro detail konkrétního účastníka klikněte na jeho ID číslo. Po rozkliknutí můžete vidět všechny
detaily, které o účastníkovi víme.

Při kliknutí na název úrovně, kterou účastník plní (viz rámeček), se dostanete k veškerým informacím
o aktivitách a záznamech účastníka.

V tomto panelu vybíráte
aktivitu, kterou chcete
zkontrolovat

Tento panel Vám
zobrazuje stav účastníka
nebo stav jednotlivých
aktivit.

Dobrodružné expedice
Pro zobrazení expedic klikněte
na záložku „Všechny akce“

Vytvoření nové
expedice

Vytvoření nové expedice







Klikněte na ikonu „Nová dobrodružná expedice“, jak je zobrazeno na předchozím obrázku
Vyplňte všechny potřebné údaje a klikněte na ikonu „Uložit“
Až poté do expedice můžete přidat účastníky
Vytvořenou expedici naleznete pod záložkou „Mé akce“
Klikněte na ID číslo expedice a poté na záložku „Účastníci“
Poté klikněte na záložku „Spravovat účastníky“ – zadáním jména do kolonky naleznete
účastníka, kterého chcete do expedice přidat

Platby
Platby za jednotlivé úrovně se od toho školního roku mění. Důvodem je globální změna Mezinárodní
ceny vévody z Edinburghu v otázkách platby za jednotlivé úrovně. I tak jsme se pokusili poplatky na
nejnižší možné úrovni. Bronz 100 Kč, Stříbro 200 Kč, Zlato 300 Kč. Poplatek se vztahuje pouze na
nové účastníky dané úrovně.
Systém placení bude zatím fungovat následujícím způsobem:





Předtím, než účastníka schválíte, kliknutím na jeho ID číslo se dostanete do jeho profilu,
v rámci kterého figuruje také kolonka platby
Je na Vás, zda účastníkovi povolíte přístup do systému okamžitě, nebo až tehdy, kdy Vám
donese peníze
Na konci našeho fakturačního období Vás zkontaktujeme se zaplacením faktury. Ta se bude
odvíjet od počtu nových participantů, které bude v rámci MC mít a úrovní, které účastníci plní
V momentě, kdy se do ORB systému bude registrovat účastník, který platil již za účastnickou
knížku, v rámci svého registračního procesu má možnost vybrat „Osvobozen od platby“. Na
vás pak je, aby byla tato skutečnost při schvalování účastníka zkontrolována

