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ONLINE REGISTRACE 

do kurzů SVČ Krnov 
 
 

 
 
 

 
Souhrnný přehled nově dostupné online registrace do 

zájmových útvarů, kurzů a táborů, které pro Vás pořádá 

 
 
 
 
 
 
 

Projděte si následující informace, aby Vás při online registraci 
nic nezaskočilo. 
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Úvod: 

V rámci našich webových stránek www.svckrnov.cz jsme pro zájemce o námi pořádané 

zájmové útvary, kurzy a tábory, jako NOVINKU připravili funkcionalitu ONLINE REGISTRACE. 

Díky napojení našeho webu na interně využívanou aplikaci se nyní můžete do všech 

pořádaných kurzů přihlašovat z pohodlí Vašeho domova, bez nutnosti vyplňovat a doručovat 

tištěné formuláře.  

 

Věříme, že se Vám nová online registrace bude líbit stejně jako nám a budete ji rádi a hojně 

využívat. V rámci zvyšování Vašeho uživatelského komfortu do budoucna připravujeme další 

funkcionality, jako např. online platby za využívané služby, Newslettery s novinkami přímo 

do Vašeho e-mailu a další. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

Tým SVČ Krnov 

 

 

Kde registraci najdu? 
Online registraci najdete v detailu akce pod tlačítkem „ONLINE PŘIHLÁŠENÍ“ 
 

 
 
 
 

file://///192.168.1.165/private/Obchod/1.%20Obchodní%20případy/2020/SVČ%20Krnov/Online%20přihlašování/Návod/www.svckrnov.cz
file://///192.168.1.165/private/Obchod/1.%20Obchodní%20případy/2020/SVČ%20Krnov/Online%20přihlašování/Návod/recepce@svckrnov.cz
http://www.svckrnov.cz/


 

Středisko volného času Krnov,  IČO: 75079356 Bankovní spojení 
příspěvková organizace DIČ: CZ75079356 35-7110420227/0100 
Dobrovského 16 IZO: 102052654 Web: https://www.svckrnov.cz 
794 01 Krnov Tel: +420 554 614 690 E-mail: recepce@svckrnov.cz 

Kliknutí na tlačítko „ONLINE PŘIHLÁŠENÍ“ Vás přesměruje na systém online registrace na 
doméně https://svckrnov.iddm.cz/prihlaseni 
 

 
 
 
 
 
Registrace do systému 
Než budete moci online registraci a její výhody plně využívat, musíte se do systému 
zaregistrovat.  
 
 
POZOR:  
Pokud jste v minulosti na námi pořádané akce navštěvovali a přihlásili jste se osobně, 
zaregistrujte se pod e-mailem, který již v komunikaci s námi využíváte. Pouze tak bude 
možné Váš nový online účet propojit s již existujícím/i uživatelem/li na straně naší interní 
aplikace.  
 
 
Pokud jste novým zájemcem, zadejte mail, který nejčastěji využíváte. 
  

file://///192.168.1.165/private/Obchod/1.%20Obchodní%20případy/2020/SVČ%20Krnov/Online%20přihlašování/Návod/www.svckrnov.cz
file://///192.168.1.165/private/Obchod/1.%20Obchodní%20případy/2020/SVČ%20Krnov/Online%20přihlašování/Návod/recepce@svckrnov.cz
https://svckrnov.iddm.cz/prihlaseni


 

Středisko volného času Krnov,  IČO: 75079356 Bankovní spojení 
příspěvková organizace DIČ: CZ75079356 35-7110420227/0100 
Dobrovského 16 IZO: 102052654 Web: https://www.svckrnov.cz 
794 01 Krnov Tel: +420 554 614 690 E-mail: recepce@svckrnov.cz 

Vytvoření nového účtu 
Pro vytvoření nového účtu klikněte v menu stránky na tlačítko „Nový účet“  
 

 
 
 
Registrace do systému je zajištěna automatickým validačním e-mailem, který Vás vyzve 
k potvrzení registračního odkazu. Odkaz je systémem generován automaticky a jeho platnost 
je časově omezena.  
 
 
V případě, že z jakýchkoli důvodů registraci, v časovém limitu v délce 5 hodin (platnost 
odkazu), potvrzením odkazu nedokončíte, musíte registraci provést opakovaně.  
  

file://///192.168.1.165/private/Obchod/1.%20Obchodní%20případy/2020/SVČ%20Krnov/Online%20přihlašování/Návod/www.svckrnov.cz
file://///192.168.1.165/private/Obchod/1.%20Obchodní%20případy/2020/SVČ%20Krnov/Online%20přihlašování/Návod/recepce@svckrnov.cz


 

Středisko volného času Krnov,  IČO: 75079356 Bankovní spojení 
příspěvková organizace DIČ: CZ75079356 35-7110420227/0100 
Dobrovského 16 IZO: 102052654 Web: https://www.svckrnov.cz 
794 01 Krnov Tel: +420 554 614 690 E-mail: recepce@svckrnov.cz 

Systém online přihlašování 
Po úspěšném vytvoření uživatelského účtu Vám je systém plně k dispozici. Po přihlášení Vás 
systém přesměruje na úvodní stránku, na které budete v budoucnu vidět základní informace 
o Vašich přihláškách.  
 
 

 
 
 
 

TIP:  
Abyste snadno dohledali přihlášku do kurzu, do kterého se chcete zaregistrovat, 
zůstaňte do systému online registrace přihlášeni, vraťte se na naše stránky 
s vybranou akcí a opakovaně klikněte na tlačítko „ONLINE PŘIHLÁŠENÍ“ 
v detailu akce - viz první oddíl „Kde registraci najdu“ tohoto dokumentu. 
Opakovaným kliknutím na tlačítko „ONLINE PŘIHLÁŠENÍ“ Vás náš web, jako 
registrovaného uživatele zavede již přímo na registraci vybrané akce. 
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Průběh online přihlášení k pořádané akci 
Po přihlášení do online systému a opakovaném kliknutí na odkaz „ONLINE PŘIHLÁŠENÍ“ 
v detailu vybrané akce, Vás náš web zavede přímo na konkrétní přihlášku.  

 
 
 
Kliknutím na tlačítko „Přihlásit“ zahájíte proces online přihlášení 
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Úspěšné dokončení online přihlášky 

Po úspěšném přihlášení účastníka/ů k vybraným akcím, uvidíte na úvodní stránce Vašeho 
profilu své přihlášky a k nim náležící souhrnné informace. 

 Řazení a vyhledávání pořádaných akcí 
V rámci využívané online aplikace jsou pořádané akce třízeny do 3 kategorií, ve kterých 
najdete všechny pořádané akce a termíny jejich konání. 

 
 
Stačí si jen vybrat, přihlásit se a užít si! 
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