Vážení spoluobčané,

Registrace na internetu

nabízíme Vám možnost bezplatné registrace do SMS informačního systému v naší obci. SMS informační systém
se bude používat pro informování Vás občanů, jako doplněk běžného rozhlasu, který všichni znáte. Vám
registrovaným se tedy již nestane, že nebudete informováni o dění v obci v případě, že neslyšíte obecní rozhlas.
Pokud budete registrovaní, informace z hlášení dorazí na Váš registrovaný mobilní telefon, ať jste kdekoli.
Informace bude zaslána jako klasická textová SMS zpráva, kterou obdržíte na Váš mobilní telefon.

Registrace na internetu je možná na adrese: http://hornistudenky.digiobec.cz/ přes webový formulář

V současné době Vám jsou k dispozici tři možné způsoby registrace, kterými je možné do systému registrovat
číslo Vašeho mobilního telefonu, na který budete bezplatně dostávat informace, případně pokud již informace
nebudete chtít dostávat, můžete i registraci takto zrušit.
Registrace na obci
Nejsnadnějším způsobem je vyplnit přiložený formulář. Správně vyplněný formulář odevzdejte podepsaný na
Obecním úřadě, případně jej vhoďte do poštovní schránky na úřadě. K rozesílce zpráv pak do systému vloží
pracovník úřadu. Tato registrace je zcela zdarma. Registrace se provádí pro uvedená telefonní čísla a pro
vybrané skupiny odběru informací.
Registrovat je možné pouze vlastní telefonní čísla, případně telefony Vašich blízkých s jejich souhlasem. Registrace cizích telefonních čísel je
přísně zakázána a je z pohledu zákona trestná. Registraci jednotlivých čísel stvrzujete na formuláři svým podpisem.

Registrace mobilním telefonem
Registrace telefonního čísla pro zasílání informací se provádí zasláním SMS řetězce z mobilního telefonu na
telefonní číslo 606 215 939. Registrace je vždy platná pro mobilní telefonní číslo, ze kterého je SMS zpráva
odesílána. Pokud tedy chcete registrovat do systému více telefonních čísel, je nutné provést registraci
opakovaně ze všech mobilních čísel, na které chcete být informováni.
Registrace se provádí zasláním SMS řetězce ve tvaru:
REG hs info [Jmeno Příjmení]

Př. REG hs info Karel Abraham

Uvedený text zašlete na číslo 606 215 939 z mobilního telefonu, na který si přejete dostávat informace.

Kdy „info“ analogicky nahrazujte zkratkou skupiny informací, kterou chcete odebírat.
Skupiny odběru v obci:
Informace z obce „info“

Př. REG hs info Karel Abraham

Informace pro dolní část obce „horni“
Informace pro horní část obce „dolni“

Př. REG hs horni Karel Abraham
Př. REG hs dolni Karel Abraham

Po správné registraci obdržíte SMS
Vítejte číslo +420 111 222 333, byli jste zařazeni k odběru informací skupiny info.
Odregistrace se provádí z registrovaného telefonu zasláním SMS:
UNREG hs info

Př. UNREG hs info Karel Abraham

Uvedený text odešlete na číslo 606 215 939 z mobilního telefonu, na který si již nepřejete dostávat informace.

Cena odchozí SMS se řídí zpoplatněním Vašeho operátora jako odeslání běžné SMS.
Cena každé příchozí SMS je zdarma.

SMS Info, zadáním telefonního čísla a výběrem skupin odběru. Vybrat je možné vždy z nabízených
skupin informací zpřístupněných z obecního úřadu. Pouhým zadáním údajů do formuláře a ověřením
telefonního čísla, na které chcete zaslané informace dostávat, se provede samotná registrace. Po
vyplnění a odeslání formuláře (tlačítkem Registrovat) obdržíte SMS s kódem, který je nutný přespat do
potvrzovacího pole formuláře (SMS autorizační kód) a potvrdit tlačítkem dokončit. Teprve potom je
registrace v pořádku a Vaše číslo je registrované k odběru informací. Zdařilá registrace Vám bude
potvrzena SMS zprávou.

