Středisko volného času, ANIMO, Žamberk
28. října 713, 564 01 Žamberk
www.animo.zamberk.cz
telefon 465 612 741, 603 876 667

Vážení rodiče, naši milí klienti!
V souvislosti se zavedením GDPR ze dne 25. 5. 2018 není již možno přihlášky do kroužků, akcí
a táborů SVČ ANIMO Žamberk rozesílat e-mailem.
Přihláška se nahrává ke stažení na klientskému účtu účastníka a Vy si ji můžete pro
přihlášení k tomuto účtu sami stáhnout a vytisknout. Podmínkou je, že máte účet založený
a Vaše děti k němu přiřazené. Přihláška má dvě strany, podepisují a odevzdávají se obě,
ideálně jako jeden list vytištěný oboustranně.
Návod na založení účtu pro
- Již stávající klienty SVČ ANIMO – viz bod A Níže
- Zcela nové klienty SVČ ANIMO – viz bod B níže
A) POKUD JSTE JIŽ NAŠIMI KLIENTY BYLI, TZN. ŽE VY NEBO VAŠE DĚTI JSTE SE V LETECH
2013 - 2018 NAŠICH AKTIVIT (kroužků, táborů či akcí, na které byla potřeba přihláška)
ÚČASTNILI, ale přesto ještě nemáte založený účet v klientském centru, postup vytvoření
účtu je následující:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V internetovém prohlížeči otevřete stránku https://zamberk.iddm.cz/registrace
nebo registraci můžete také provést přes tlačítko „Chci se přihlásit online“ přímo
u kroužku (tábora, akce), na který se chcete přihlásit. Kliknete na ikonu „Nový
účet“
Do pole e-mail vyplníte svůj mail. Pokud s Vámi již prostřednictvím e-mailu
komunikujeme, tak stejný mail, na který Vám od nás chodí zprávy.
Sami si vymyslíte (a někam poznamenáte!) přihlašovací heslo.
Doplníte své jméno a příjmení.
Ověříte, že nejste robot.
Stisknete červené tlačítko „Registrovat“.
Ve svém e-mailu otevřete a potvrdíte validační odkaz.
Přihlásíte se k nově vytvořenému účtu.

Upozornění

Jestliže některé ze svých dětí, které se již našich aktivit účastnily, ve svém
klientském účtu nevidíte, stačí nám napsat Vaše jméno, emailovou adresu a
jméno dítěte a rok narození a my Vám ho k Vašemu účtu přiřadíme. Pište na
adresy:
→ klukova.animo@atlas.cz
→ fiala.animo@atlas.cz

Jestliže se vám při registraci objevila na obrazovce informace, že „Email je již
registrován“, tak již účet založený máte. V tom případě se do svého klientského
účtu dostanete přes ikonu Přihlášení. Pokud si nepamatujete heslo, zadejte
„Obnovení hesla“. Na mail vám přijde odkaz na vytvoření hesla nového.

Pokud máte založených více účtů na více emailových adres v systému Domeček
SVČ ANIMO Žamberk, může být každé dítě přiřazeno jen k jednomu z nich.
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Po vytvoření účtu máte možnost pro své děti i pro sebe, pokud i vy navštěvujete některý
z našich kroužků pro dospělé:

Na záložce Úvod stahovat nové přihlášky a prohlížet si, kde je Vaše dítě již
přihlášeno

Na dalších záložkách vytvářet nové přihlášky do kroužků, akcí a táborů, přidávat
nové účastníky (ikona Úvod), měnit informace o nich

Pokud máte více dětí a u všech uvedený stejný e-mail, platí výše uvedené pro
všechny
Doporučujeme Vám zřídit si účet před přihlášením dětí. Pokud účet nebudete mít zřízený, je
nutno si přihlášku do kroužků, táborů a na akce vyzvednout osobně.

B) POKUD JSTE NAŠI NOVÍ KLIENTI, TZN. ŽE VY ANI VAŠE DĚTI JSTE SE JEŠTĚ NIKDY NAŠICH
AKTIVIT (kroužků, táborů či akcí, na které byla potřeba přihláška) NEÚČASTNILI a tedy ještě
nemáte založený účet v klientském centru, postup vytvoření účtu je následující:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V internetovém prohlížeči otevřete stránku https://zamberk.iddm.cz/registrace
nebo registraci můžete také provést přes tlačítko „Chci se přihlásit online“ přímo
u kroužku (tábora, akce), na který se chcete přihlásit. Kliknete na ikonu „Nový
účet“
Do pole e-mail vyplníte svůj mail.
Sami si vymyslíte (a někam poznamenáte!) přihlašovací heslo.
Doplníte své jméno a příjmení.
Ověříte, že nejste robot.
Stisknete červené tlačítko „Registrovat“.
Ve svém e-mailu otevřete a potvrdíte validační odkaz.
Přihlásíte se k nově vytvořenému účtu.
Vyplníte informace o všech členech vaší domácnosti, které chcete přihlásit ho
kroužků (tábora, na akci) – přes ikonu „Nový účastník“ nebo „Úvod“ a „Nový
účastník“

Po vytvoření účtu máte možnost pro své děti i pro sebe, pokud i vy navštěvujete některý
z našich kroužků pro dospělé:

Na záložce Úvod stahovat nové přihlášky a prohlížet si, kde je Vaše dítě již
přihlášeno

Na dalších záložkách vytvářet nové přihlášky do kroužků, akcí a táborů, přidávat
nové účastníky (ikona Úvod), měnit informace o nich
Doporučujeme Vám zřídit si účet před přihlášením dětí. Pokud účet nebudete mít zřízený, je
nutno si přihlášku do kroužků, táborů a na akce vyzvednout osobně.

Omlouváme se za komplikace, které nevznikly naší vinou.
Pracovníci SVČ ANIMO

