COM ACCEDIR A LA ‘ZONA SOCIS’
Amb l’objectiu de poder accedir als serveis del CN Molins hem creat la nova
ZONA SOCIS, una oficina virtual a través de la qual es podran reservar espais i
activitats dirigides.
Per a poder-hi accedir, és imprescindible que el Club disposi del seu correu
electrònic. A partir d’aquí, s’han de seguir els següents passos:

1) Accedir a la web del Club Natació Molins de Rei: www.cnmolins.cat
2) Clicar a l’enllaç superior ZONA SOCIS.
3) Una vegada entrat a l’oficina virtual http://cnmolins.miclubonline.net/

4) Accedir a l’opció RECORDAR CONTRASENYA

5) Introduïm el correu electrònic que hem facilitat al Club (en el que rebeu
els comunicats) i cliquem a ENVIAR
6) Per motius de seguretat, rebreu un mail amb un link per modificar la
contrassenya (vigileu que no us entri com a spam o correu no desitjat).

7) En el cas de les famílies que comparteixen correu electrònic, s’enviarà
un correu electrònic per a cada membre amb usuari i contrassenya.
8) Es recomana canviar la contrassenya tan aviat com sigui possible per
raons de seguretat.
9) Ens indicarà el seu número d’usuari i hi haureu d’introduir la clau que
volgueu utilizar, la qual ha de tenir com a màxim 8 dígits. El Club no
coneixerà la seva contrassenya.

10) Des d’aquest moment ja podrà accedir amb el seu número d’usuari i la
nova contrassenya.

RESERVA D’ESPAIS I D’ACTIVITATS DIRIGIDES
Un cop accedit al seu perfil d’usuari, ja podrà reservar:
-

Accès piscina
Accès sala fitness (quan estigui oberta)
Activitats dirigides

1) Accedir a l’apartat RESERVES DE PISCINA, SALA FITNESS I ACTIVITATS
DIRIGIDES

2) Clicar a CONSULTA DE CALENDARI COMPLET
3) Accediràs a la visualització de l’horari d’activitats dirigides de cada
setmana i a les franges horàries d’accés a la piscina i la sala de fitness.

4) Clicar sobre de l’espai o activitat i la seva franja horària que es desitja
reservar.
5) Clicar al botó RESERVAR

6) Si hi ha disponiblitat de places, la sessió quedarà reservada
automàticament.

7) Per cancel·lar la reserva, s’ha de fer la mateixa operació. Anar a la
sessió reservada, clicar a JA RESERVADA i CANCEL·LAR LA RESERVA.

8) I la reserva quedarà automàticament cancel·lada.

