ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ONLINE ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το σύστημα κρατήσεων έχει τύχει
σημαντικής αναβάθμισης που σκοπό έχει την περεταίρω προσαρμογή του στις
ανάγκες των χρηστών και παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο προς ενημέρωση
σας:

1. Αναβάθμιση Εισόδου στο Σύστημα
Πρόσβαση εισόδου στο Σύστημα για online κρατήσεις έχουν πλέον όλες οι
κατηγορίες χρηστών ως εξής:
Α. Ενεργοί φοιτητές και Προσωπικό με ενεργή συνδρομή
•

Είσοδος με τους κωδικούς του email του Πανεπιστημίου Κύπρου

Β. Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου με ενεργή συνδρομή
•

Είσοδος με τους κωδικούς
Πανεπιστημίου Κύπρου

του

συστήματος

αποφοίτων

του

Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς του συστήματος αποφοίτων θα πρέπει
να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας, στη κατηγορία Είσοδο με τους
κωδικούς του συστήματος αποφοίτων, και κωδικοί θα σας σταλθούν στο
email σας.
Γ. Απόφοιτοι μη μέλη και Προσωπικό μη μέλη του Αθλητικού Κέντρου
•

Είσοδο με τους κωδικούς του συστήματος αποφοίτων του
Πανεπιστημίου Κύπρου και κωδικούς του email του Πανεπιστημίου
Κύπρου

•

Για να εγγραφείτε ως ενεργά μέλη θα πρέπει πρώτα να περάσετε από το
Γραφείο Εξυπηρέτησης του Αθλητικού Κέντρου και να κάνετε συνδρομή.

•

Εάν όμως δεν επιθυμείτε να κάνετε συνδρομή αλλά θέλετε να κάνετε online
κρατήσεις για τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου, θα μπορείτε να
κάνετε με την ανάλογη χρέωση ανά εγκατάσταση ως Απόφοιτοι μη μέλη και
Προσωπικό μη μέλη.

•

Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς του συστήματος αποφοίτων θα πρέπει
να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας στη Είσοδο με τους κωδικούς του
συστήματος αποφοίτων, και κωδικοί θα σας σταλθούν στο email σας.

Δ. Εξωτερικοί Χρήστες
•

Εγγραφή Εξωτερικού Χρήστη καταχωρώντας τα στοιχεία σας θα σας
αποσταλούν κωδικοί πρόσβασης στο email σας.

2. Αναβάθμιση Όρων Κράτησης
Α. Τώρα θα μπορείτε και πρέπει να κάνετε ΜΟΝΟΙ σας τις ακυρώσεις των
κρατήσεων σας. Η ακύρωση της κράτησης σας είναι επιβεβλημένη γιατί σε
περίπτωση που δεν παρουσιαστείτε (χωρίς να γίνει ακύρωση της κράτησης) 3
φορές ανεξαρτήτου είδους κρατήσεως τότε αυτόματα το σύστημα θα
απενεργοποιεί την συνδρομή σας για κρατήσεις για την περίοδο των 30 ημερών
από την τελευταία σας κράτηση.
Β. Να είστε προσεκτικοί με τις επιλογές των κρατήσεων σας (εγκατάσταση,
ημερομηνία, ώρα) και βεβαιωθείτε πως έχετε επιβεβαιώσει και καταχωρήσει την
κράτηση σας. Για κάθε έγκυρη καταχώρηση σας αποστέλλετε βεβαίωση στη
ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Γ. Πριν τη κράτηση σας θα πρέπει να πρώτα να περάσετε από το Γραφείο
Εξυπηρέτησης του Αθλητικού Κέντρου για εξακρίβωση και καταχώρηση της
κράτησης σας ή να πληρώσετε τη χρέωση και ακολούθως θα μπορείτε να κάνετε
χρήση των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου.

