A TAROKK REGISZTER ONLINE-ba
belépni kívánó
ÚJ JELENTKEZŐKNEK
Jelen dokumentumban a kék vastag betűvel írt, sárga háttérrel megjelenített
szövegek egyben hivatkozások az adott dokumentumra, melyek kattintással
aktivizálhatóak!
Mindenki számára nyitott a lehetőség, hogy az ingyenes Tarokk Regiszter ONLINE-ba (TRO)
bekapcsolódva online tarokkozhasson. A koronavírus pandémia okozta bezártság idején rengeteg
új tarokk játékos jelentkezik, naponta egyidejűleg átlagban 50-60 játékos játszik.
A Tarokk Regiszterbe (TR) a (www.tarokk.hu illetve www.tarokkregiszter.hu ) felhasználói név
és jelszó nélkül is be lehet lépni! A TR Hírek oldalán is megtalálható a Tarokk Regiszter Online
(TRO) leírása. Ezt minden játékos tanulmányozza át, új jelentkezőknek célszerű ezzel kezdeni a
betanulást.
Fontos megismerkedni a Tarokk Regiszter hosszú menüjében a Bevezetőben ismertetett
fogalmakkal (bajnokság, verseny, robber, asztalipont, versenypont, jogosultsági szintek
stb.), és a TR Hírek oldalán lévő információkkal is. TR Hírek oldalán jelennek meg az új fontos
információk a TRO használatával kapcsolatban, ezért érdemes naponta átolvasni.
A regisztrációhoz, azaz a játékostörzsbe rögzítéshez az adatkezelési előírások miatt szükséges a
letölthető GDPR-nyilatkozat aláírva (szkennelve/fényképezve, jpg formátumban, TR-kód
maradjon üresen). Természetesen csak azokkal az adatokkal (min. név) kitöltve, amit az aláíró
publikussá kíván tenni. A már regisztrált felhasználók a TR hosszú menüjében a Törzsadatok
menüpont alatt található „Személyes adataim karbantartása” funkcióval tudják az adataikat
karbantartani, módosítani. Az online játékhoz az adott személyről kell egy kép (40 kbájtnál kisebb
méretű, és jpg formátumban).
Amennyiben kedvet kapott valaki ehhez az online játékhoz, akkor ez után a következők szerint
forduljon valamelyik lentebb megadott elérhetőségű segítőhöz:
A jelentkező a SEGÍTŐnek előzetesen email-ben



küldje el a GDPR nyilatkozatot, kitöltve, aláírva, jpg formátumban,
küldjön egy 40 KB-nál kisebb méretű, az adott személyt felismerhető módon ábrázoló
profilképet szintén jpg formátumban.
(Amennyiben a jelentkező egy családi, vagy baráti társaság, azaz több személy nevében
érdeklődik, akkor gyűjtse össze a társaitól is a fentiek szerinti nyilatkozatokat és fényképeket
és ezeket egyszerre küldje meg és írja is meg a játékosok nevét!)




jelezze, hogy paskievics, illusztrált vagy magas tarokkot játszanak
írja meg, hogy ki lesz versenyadminisztrátor
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A SEGÍTŐ az új játékosok nevének ismeretében regisztrálja a jelentkezőket a TR-be, kiosztja az
egyéni belépéshez szükséges felhasználói kódokat, és erről tájékoztatást ad.
A kommunikációra skype-t szoktunk használni, ezért jó, ha minden játékosnak van skyperegisztrációja és tudja a skype-t használni.
A SEGÍTŐ egyeztetett időpontban, skype kommunikáción keresztül, segíteni fog a kezdeti
lépésekben.

Nagyon sok új jelentkező van,
az adminisztráció és a betanítás időt vesz el,
ezért FONTOS, hogy a fenti lépéseket
mindenki a leírtak szerint végezze el!
Reméljük a TRO Önöknek is segíteni fog ezekben a bezárt napokban oldani a magányt, javítani a
hangulaton, és nem kell a szeretett tarokk játékunkról lemondani.
Üdvözlettel:
Karig Gábor és Bakonyi Zoltán

