ONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ na akce, kroužky a tábory Střediska volného času Slunečnice Přeštice
https://ddmprestice.iddm.cz
V tomto dokumentu naleznete několik jednoduchých pokynů, které Vám pomohou se založením osobního účtu a přihlášením Vašeho
dítěte či Vás samotných do kroužku, na tábor či některou z akcí pořádaných SVČ Slunečnice Přeštice. Přihlašování v online centru
SVČ Slunečnice probíhá podobně jako nákup v e-shopu. Nejprve se v našem centru zaregistrujete a poté pracujete s účastníky (Vašimi
dětmi nebo vlastní osobou).
KROK 1 – REGISTRACE UŽIVATELE
Podívejte se na stránky https://ddmprestice.cz/ , kde v záložkách „O nás“, „Kroužky“ či „Odkazy“ naleznete aktivní odkaz na „Online
přihlášení“. Po kliknutí na tento odkaz budete přesměrováni do administrativního centra https://ddmprestice.iddm.cz, kde se Vám, po
založení osobního účtu a přihlášení, otevře celá nabídka kroužků (táborů, akcí).
V jednoduchém formuláři pro registraci uživatele vyplňte svůj platný email, heslo, které si vymyslíte, jméno a příjmení. Pokud už
Vaše děti jsou v databázi SVČ Slunečnice, registrujte se na tu mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při předchozím přihlášení
Vašeho dítěte. Další práce pak bude jednodušší.
Po registraci Vám přijde na email zpráva s tzv. validačním odkazem – tím potvrdíte, že zadaný email je skutečně Váš. Nyní jste již
zaregistrováni v našem online centru a můžete pokračovat dalším krokem.
KROK 2 – AKTUALIZACE ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ nebo ZADÁNÍ NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ
Jestliže k nám již některé Vaše děti chodily (případně Vy sami), uvidíte je na úvodní obrazovce v tzv. přehledu účastníků. Prosím,
aktualizujte jejich údaje (adresy, telefony, zdravotní pojišťovnu, školu, informace o zdravotním stavu,…)
Pokud jste noví zájemci, nebo máte další děti, které ještě registrované nejsou, můžete je zapsat do naší databáze kliknutím na tlačítko
„nový účastník“.
KROK 3 – VÝBĚR KROUŽKU (akce nebo tábora) PRO PŘIHLÁŠENÍ
V menu vyberte položku Kroužky (akce, tábory). Zobrazí se Vám přehled všech kroužků nebo táborů, na které je možné přihlásit se
online. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů v pravé části obrazovky (podle zaměření a dne, či místa konání).
Kliknutím na pole s kroužkem, si o něm zobrazíte detailní informace. Pod těmito informacemi najdete přehled všech účastníků
spojených s Vaším účtem – stačí pouze kliknout na tlačítko pro přihlášení u některého z nich.
KROK 4 – PŘIHLÁŠKA
Nyní již zadáváte PŘEDBĚŽNOU přihlášku do kroužku. Dále vyberte, zda bude Vaše dítě po skončení kroužku odcházet samostatně
nebo v doprovodu.
Vyplňte odpovídající typ školy, případně, podle okolností předškolní dítě či nestudující-dospělý.
V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje, které, prosím, zaktualizujte. Některé jsou povinné, jiné mohou být nepřístupné
(nepotřebujeme je pro zvolený typ školy, účastníka apod.) Závisí to na typu školy, věku účastníka a také na typu činnosti, na kterou
se hlásíte.
V dalším kroku Vás požádáme o udělení souhlasů se zpracováním údajů, jsou-li potřebné a také o potvrzení seznámení se
s podmínkami účasti. Vnitřní řád SVČ Slunečnice Přeštice naleznete na našem webu.
Kliknutím na tlačítko „Přihlásit“ odešlete celou přihlášku do našeho systému. Na úvodní obrazovce (menu „úvod“) najdete přehled
všech takto zadaných přihlášek a také stav jejich úhrad.
Vezměte, prosím, na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musíme následně potvrdit.
Po potvrzení přihlášky dostanete emailem informaci o jejím schválení a také o vygenerování přihlášky ke stažení ve Vašem osobním
účtu, vytisknutí a podepsání přihlášky (vytisknout a podepsat přihlášku můžete také osobně v SVČ Slunečnice Přeštice). Spolu
s přihláškou obdržíte také pokyny k platbě. Úhradu proveďte bezhotovostním převodem na účet SVČ Slunečnice Přeštice či v
hotovosti v pokladně SVČ Slunečnice Přeštice v Rebcově ul. 499. Při bezhotovostní platbě je bezpodmínečně nutné dodržet správný
variabilní symbol – v opačném případě nebude platba spárována s Vaší přihláškou a budete považováni za dlužníky! Podepsanou
přihlášku nám osobně, nebo po dítěti, doručte do SVČ Slunečnice Přeštice.
Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat naše zaměstnance, kteří Vám jsou k dispozici a pomohou Vám.

