IV.

12-ES MENÜ, AZ EDZŐK FELÜLETE

Segédlet az edzők részére az edzői felület
használatához, az edzőtovábbképzésre történő
jelentkezéshez

Online adatnyilvántartó rendszer
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1. Belépés www.hunvolley.info

Amennyiben nem tud bejelentkezni az „Elfelejtette a jelszavát?” gombbal tud jelszó
emlékeztetőt kérni.
Egyéb belépési problémával kapcsolatban a backoffice@hunvolley.hu címen keresse
kollegáinkat.

2. 23-as felület / Személyes adatok
Az első bejelentkezés után a 23-as modulban fel kell tölteni a személyes adatokat és
elérhetőségeket.
A személyes adatok megadásánál kérjük feltétlenül írja be a publikus és a belső kategória
szerinti kezelhető adatait. A belső információt a rendszeren belüli kommunikációhoz
használjuk, míg a publikus információk a www.hunvolley.info felületén elérhetőek lesznek a
publikum számára is.
Amennyiben nem a 23-as modulban tartózkodik, a MÁS PROGRAM-ra klikkelve érhető el a
menüpont:
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Miután a Személyes adatok / Karbantartás alatt kitöltésre kerültek a személyes adatai, a
regisztrációs fotót is fel kell töltenie a következők szerint:

Személyes adatok/ regisztrációs fotó feltöltése

Fontos, hogy a feltöltendő fotónál a csoportot állítsa a feltöltendő kategóriára! Ugyanaz a fotó
feltölthető általános fotóként és edző fotóként is. Ilyen esetben annyiszor fel kell új fotót tölteni,
ahány kategóriába szeretne fotót feltölteni!
Az edzői működési engedélyek kiadásához

feltölteni!
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edző csoportba feltöltött fotókat kell

A JELSZÓ VÁLTÁS menüpontra kattintva kérjük változtassa meg a regisztrációs
levélben kapott jelszavát:

3. 12-es felület/ Edzők felülete és az online edzőtovábbképzés menete
A programok közötti váltás a MÁS PROGRAM-ra klikkelve érhető el. Előfordulhat, hogy első
bejelentkezéskor csak a 23-as felületet látja, ilyen esetben a gördítősávot felfelé kell gördítenie,
hogy a további választható menüsorok megjelenjenek.

Válassza a 12-es menüpontot:

A Továbbképzés, Tanfolyam / Karbantartás menüpont kiválasztva megjelennek a
rendszerbe feltöltött képzések listája.
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A 2018-as Országos Edzői Továbbképzésre történő jelentkezés menete
A 2018-2019-es licenszszerző Országos Edzőtovábbképzést négy szakmai napra bontottuk felnőtt és
utánpótlás csapatok edzői részére. A szezononkénti engedélyek megszerzéséhez az edző kollégáknak
egy szakmai továbbképzési napot kell teljesíteniük.

-

A megjelenő felsorolásból ki kell választani a képzést, amelyen részt szeretne venni.
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-

A megjelenő adatlapot ki kel tölteni. Az „Elérhetőségből adatok átemel” gombbal a személyes
adatokkal feltölti a rendszer az űrlapot, csak a hiányzó, vagy hibás adatokat kell beírni, javítani.
Az előző évekkel ellentétben az előadásokon történő részvétel az alábbiak szerint változott:

-

➢ Részvétel az edzőtovábbképzésen licensz igénylés nélkül 5.000 Ft
➢ Részvétel szezononkénti engedély igénylésével
▪ D licensz esetén: 5.000 Ft
▪ C licensz esetén: 10.000 Ft
▪ B licensz esetén: 20.000 Ft
▪ A licensz esetén: 30.000 Ft
-

A díjfizetés kizárólag számla ellenében, átutalással történhet, a továbbképzés helyszínén
készpénzes befizetésre nincs mód. A licensz díját a rendszer automatikusan kezeli a
nyilvántartásunkban regisztrált végzettség alapján.

-

A képzésre történő jelentkezést zárja le, amennyiben már nem kíván módosítani a
jelentkezésén.

-

A 2018-2019-es működési engedélyt csak lezárt regisztrációval rendelkező résztvevőnek
tudunk kiadni. Az MRSZ által licenszdíjról vagy részvételi díjról kiállított számlát az
online felületre pdf formátumban feltöltjük, onnan kezelheti az átutaláshoz történő
ügyintézéshez.

-

A jelentkezés elfogadása a befizetés dátumának adminisztrátor által történő visszaírása
után válik véglegessé.

-

Amennyiben olyan képzést választ, ami lezárult, elérte a maximális létszámot, vagy már
jelentkezett rá, a rendszer hibaüzenetet fog küldeni

-

Egy képzésre csak egyszer jelentkezhet, azonban más-más képzési napokra is regisztrálhat
részvevőként is. Ebben az esetben a részvételi díj kerül kiszámlázásra.
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4. Kreditpontok igazolása
A szabályozás célja a szakmai élet fellendítése az edzők ösztönzése elméleti és gyakorlati tudásuk
gyarapítására, ill. tapasztalataik megosztására.

A működési engedély kiadásának feltétele a megfelelő szakmai végzettség és a megfelelő
számú kreditpont megszerzése, engedélykiadástól - engedélykiadásig (szeptembertől szeptemberig). gyűjthetnek az edzők.

A működési engedélyek kiadáshoz megszerzendő kreditpontok:
➢ NBI vezető edzők részére
➢ Az NBI másodedzők és az utánpótlás edzők részére
➢ NBII, MINI (U11-U12-es korosztály)

9 pont
6 pont
3 pont

A gyűjtött kreditigazolások feltöltését az alábbiak szerint kell elvégezni
-

Válassza a 12-es menüpontban a KREDITPONT/KARBANTARTÁS menüt

-

Új keditigazolás felvitele:
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-

Vigye fel az egyes igazolások dátumát, vagy adott napot amikor felölti az igazolásokat és
nevezze el azokat, hogyha később módosítani, javítani szeretné az igazolások tartalmát,
könnyebben visszakereshető legyen Önnek.

-

Az egyes igazolásokat új dokumentumként csatolni szükséges. Az adminisztrátor
ellenőrzés után fogadja be, vagy utasítja el az egyes igazolásokat.
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-

az összegyűjtött kreditpontokat kiírja a rendszer

A régi edzői igazolványok érvényessége az idei szezontól kezdve
megszűnik. Az új, 2018/2019-es működési engedélyek kiadásához az
online felületen szükséges az edző kollégák fotóinak edző csoportba
történő feltöltése. Az idei szezontól kezdve az engedélyeket az online
rendszerből nyomtatjuk, melyeket adott napok végén rögtön ki is fogunk
adni, a továbbképzési és egyéb kötelezettségek maradéktalan teljesítése
esetén.

Budapest, 2018. augusztus 21.
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