
Návod na přihlášení na přívesnický tábor, Ledenice 

1. Jděte na adresu http://eos.zralociledenice.cz  

 
 

2. Klikněte na tlačítko „Nová registrace“, ve spodní části stránky, i přesto, 

že jste již registrováni (nový člen se přidá pod Váš stávající účet) – Pokud 

již Vaše dítě v systému je, zadejte požadavek na management o přidání 

do týmu příslušného tábora 

 

 

http://eos.zralociledenice.cz/


 

3. Vyplňte formulář všemi údaji o přihlašovaném dítěti, DO POZNÁMKY 

UVEĎTE NA JAKÝ TÁBOR SE HLÁSÍTE 

 

4. Vyčkejte na potvrzení registrace od administrátora (může trvat i více dní, 

příp. volejte na 721 266 889 – Jiří Korčák) 

5. Na Vaši e-mailovou adresu Vám po potvrzení administrátorem přijde 

pozvánka k vytvoření účtu, klikněte na „Vytvořit účet“ 



 

6. Na adrese nechte zadaný Váš e-mail a že jste „zástupce člena“ a klikněte 

na tlačítko „POKRAČOVAT“ 

 

7. Následně vyplňte Údaje o dítěti, DO POZNÁMKY ZNOVU PRO JISTOTU 

UVEĎTE NA JAKÝ TÁBOR SE HLÁSÍTE a klikněte na tlačítko další 



 

8. Stejným způsobem vyplňte i další kartu Kontaktní údaje člena. 



 
9. Stejným způsobem vyplňte i další kartu Rodiče a zástupci 

 

 



10. Na poslední kartě potvrďte, že souhlasíte s podmínkami. 

 
11. Nyní máte vše vyplněné, změnu opět bude kontrolovat administrátor, vy 

ovšem již vidíte informační rozhraní. Na levé straně obrazovky uvidíte 

v připnutých zdech: „Klubovou zeď“ – kde jsou sdíleny celoklubové 

informace a pod ní zdi přihlášených přívesnických táborů (Opět je přidá 

administrátor, pokud je ihned po přihlášení nevidíte, není to chyba) 

 
12. Jakmile uvidíte zeď daného přívesnického tábora, objeví se Vám v dalších 

dnech v záložce platby vygenerovaná platba za tábor – Nezapomeňte při 

jejím placení použít správný Variabilní symbol. 

Pokud budete mít při přihlašování, následné práci či placení jakékoliv dotazy 

nebo nejasnosti neváhejte přidat požadavek na management nebo se spojte 

s Jirkou Korčákem (tel. 721 266 889 nebo e-mail: jkorcak8@gmail.com)  

Těšíme se na Vás v dalším ročníku ledenických přívesničáků! 

mailto:jkorcak8@gmail.com

