Postup registrace a přihlášení do kurzů, kroužků, táborů a kempů
Registrace - nejprve je třeba se na www.fitsports.cz registrovat.
Jak se registrovat
Na úvodní straně nahoře, naleznete odkaz
Registrace. Pomocí tohoto odkazu budete
přesměrováni na registrační formulář.

Registraci proveďte podle zadaných
políček registračního formuláře.
E-Mail – zadejte svou emailovou adresu,
tato je jedinečná a dá se zaregistrovat jen
pro jednoho uživatele. Zaregistrovaný
email bude sloužit i jako Vaše přihlašovací
jméno (login).
Heslo – minimální počet znaků je 6.
Doporučujeme použít heslo odlišné od
hesla používaného pro přihlášení do Vaší
emailové schránky.
Ověření hesla – zadejte stejné heslo, které
jste zvolili v kolonce Heslo.
Mobil – v kolonce ponechte kód země
(420) a za něj zadejte svoje devítimístné
číslo mobilního telefonu
(např. 420606080808).
Zasílání vzkazů – pokud budete chtít být
v budoucnu informováni o novinkách, tak
zaškrtněte ano. Doporučujeme nastavit si
ve Vaší emailové schránce, pod kterou se
zaregistrujete, zasílání upozornění na
mobilní telefon. Nebo se zaregistrujte
přímo emailem vytvořeným u vašeho
mobilního operátora.

Po úspěšně provedené registraci se přihlaste na naše webové
stránky, pomocí emailové adresy a hesla zadané při registraci !!!

Po vstupu do uživatelské části
webových stránek si vyberte
některý z kurzů, kroužků,
táboru nebo kempu (dovolené)
v horním obrázkovém menu.
Pod tímto menu se zobrazí
výpis námi nabízené aktivity
včetně místa, kde aktivita
probíhá.
Možnost registrace do kurzu
není možná bez předchozí
registrace na naších stránkách.

Přihlášení do kurzů, kroužků
U každého kurzu se Vám po
přihlášení zobrazí možnost
zaregistrování. Před registrací je
nutné si pročíst všeobecné
podmínky a s těmito souhlasit,
máte také při registraci
možnost napsat vzkaz nebo
nějakou poznámku, týkající se
registrace (pokud registrujete
své dítě, které nemá svůj email,
tak uvedete jméno dítěte).
Samotnou registraci provedete
kliknutím na tlačítko
Registrovat kurz. Po
zaregistrování aktivity, Vám
bude doručena na Vaší emailovou adresu zpráva o
registraci včetně podmínek. Tím
je Vaše registrace provedena a
můžete dále prohlížet stránky.

