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Pozdravujeme Vás 
 
ČLENSKÉ POPLATKY NA nasledujúci rok je potrebné uhradiť vždy do konca 
Októbra v predchádzajúcom roku. 
Správna a úplná úhrada poplatkov sa skladá z troch krokov.  
 

1. Krok: Odoslanie financií (prevodom z osobného účtu) na účet The Gideons 
International v slovenskej Republike – info aj na liku: 
http://gideons.sk/podpora/  

 
Bankové spojenie 
TatraBanka č.ú.:  2941077041 / 1100 
IBAN: SK8811000000002941077041 
BIC (SWIFT): TATRSKBX 

 
- Variabilný symbol: číslo kempu  
- do poznámky: názov kempu; stačí v skratke mesto (napr.: BA, PP, KE, 
ZA,RK). Prosím uviesť aj za čo sú tie financie - uviesť po sumách, (napr. 
clenske 100€, dar na tlač 250€...). 

 
 

2. Krok: Po odoslaní platby je potrebné za kemp vyplniť formulár 913 (Ktorý 
stiahneš so stránky http://gideons.sk/dalsie-nastroje/ v časti platby) a odoslať 
ho na email financie@gideons.sk tak, aby národný pokladník správne 
identifikoval jednotlivé platby. 

 
3. Krok: OZNAČENIE ZAPLATENIA POPLATKU je potrebné členom označiť aj 

v systéme The Conection na  www.gideons.org. 
 
 
 
Nestačí len zaplatiť a poslať informáciu národnému pokladníkovi. (R. Vodrážkovi), 
ale je potrebné, aby každý kto zaplatil bol zaznamenaný aj v systéme do konca 
kalendárneho roka. 
  

KTO NEBUDE V SYSTÉME OZNAČENÝ, ŽE ZAPLATIL, AJ KEĎ FIZYCKY 
ZAPLATIL ČLENSKÝ POPLATOK,  

TOHO SYSTÉM AUTOMATICKY VYMAŽE Z ČLENSTVA.  
 

Následne si taký člen, bude musieť vybavovať členstvo nanovo, čo je o dosť 
náročnejšie.   
Len (administrátor) oficiálne vedený sekretár kempu má schválený prístup a možnosť 
označiť tých, ktorí zaplatili. Nevie to urobiť bežný člen bez prístupu s oprávnením ktoré 
sa automaticky v Nashville prideľuje sekretárovi.  
 
Nerobte to prosím na poslednú chvíľu. Komunikujte prosím túto požiadavku 
kompetentným vo vašom kempe. 
 

Ak niečomu nerozumiete, komunikujte o tom v kempe. V prípade problémov so 
zadávaním do systému dajte to prosím včas vedieť národnému pokladníkovi.  

 
Za pochopenie, vašu usilovnosť a spoluprácu Vám vopred ďakujeme 
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S prianím Božieho požehnania Váš NLT tím. 
 
 

OZNAČENIE ZAPLATENIA POPLATKU  
v systéme sa robí následne: 

 
 

1) na stránke www.gideons.org choďte do MENU: 
 

          

 
 
 
 

2) Vstúpte do the Connection cez MEMBER LOGIN: 
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3) Prihláste sa do systému svojimi prihlasovacími údajmi: 
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4) Nájdi „Membership” pod „Camp Activities“: 
 

 
 
 

5) Vstúp do editovania členov pomocou “View & Update Members": 
 

 
 
 
 

6) Zaklikni zaplatenie členského iba u tých, ktorý naozaj zaplatili: 
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7) Na záver potvrď voľbu pomocou tlačidla „PROCESS DUES“: 

 

 
 
 



MANUÁL K PLATBE ČLENSKÉHO, PRÍSPEVKOV A OZNAČOVANIU V  
THE CONNECTION 

 6/5 

KONIEC 


