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NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO
KURZU TRENÉRŮ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍCH SVAZŮ

web: bit.ly/prihlaseni_SSS

https://bit.ly/prihlaseni_SSS


Klikněte na tento odkaz: bit.ly/prihlaseni_SSS, který vás
přesměruje na stránku Kurzu trenérů Sdružení sportovních
svazů, kde klikněte na "Podat přihlášku." 

https://bit.ly/prihlaseni_SSS


V dalším kroku rozklikněte "Typ přihlášení", vyberte
možnost "Registrace nových zájemců o studium" a
následně "Registrovat se".



Vyplňte svou e-mailovou adresu a klikněte na "Registrovat". 
Na e-mail vám během pár minut přijde zpráva, ve které je třeba
kliknout na uvedený odkaz, který vás přesměruje zpět na web, kde si
nastavte unikátní heslo k účtu a klikněte na "Uložit". 



Následně vyplňte všechny požadované údaje a klikněte na
"Pokračovat". V dalším kroku doplňte rodné číslo.



V dalším kroku vyberte možnost "Podat přihlášku ke studiu" a
na následující stránce zvolte možnost "Založit". 



V tuto chvíli jste se dostali do prostředí, kde máte nejprve základní
informace o kurzu a následně, když "sjedete" níže, přichází část, kde
je potřeba pečlivě a správně vyplnit všechny vaše osobní údaje.  



Vyplňte, prosím, všechny položky označené hvězdičkou. 
U trvalého bydliště klikněte na zelenou lupičku, která vás
provede výběrem okresu, obce a PSČ. 



Pokud je vaše doručovací adresa shodná s adresou trvalého
bydliště, nezapomeňte to zakliknout. 
Fakturační údaje není třeba vyplňovat. 



Pokud jste vše řádně vyplnili, klikněte dole na stránce na "Uložit
přihlášku". V tuto chvíli byla přihláška uložena do systému. Aby
byla platná, je třeba kliknout ještě na "Odeslat" a tím ji potvrdit.



Ještě jedno kliknutí a přihláška je v našem systému zaevidovaná
jako platná. 
V tuto chvíli máte tu nejtěžší část za sebou a teď už se můžete
těšit na celou řadu zajímavých a hodnotných přednášek. 



Během několika minut vám na uvedený e-mail přijde zpráva s
potvrzením přihlášky a zároveň s odkazem na studijní materiály.

Pokud byste měl(a) s registrací jakýkoliv problém, obraťte se,
prosím, na zástupce svého svazu, který je uveden v e-mailu.   

Věříme, že pro vás kurz bude přínosný a přejeme hodně
štěstí k jeho zdárnému dokončení.  


