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Obecné zásady přihlašOvání 

PRŮVODCE PŘIHLAŠOVÁNÍM  
NA TÁBORY  

 * STŘEDISKO RADOST

Chcete podat přihlášku na tábor Radost?  
Přihlašovací portál  najdete na 

www.prihlasovani.cz  

1. Vše řešíme pouze elektronicky přes přihlašovací portál 
 – vyplněním formulářů, nahráním naskenovaných 
dokumentů, systémem schvalování - Nic se neposílá 
poštou  

2. Přihlášku pro táborníky podává rodič/zákon-
ný zástupce - tzn. profil v elektronickém 
přihlášení je vždy na rodiče. Táborník 
nemá možnost se samostatně přihlásit. 
Není ani možné přihlásit někoho ji-
ného pod svým profilem.

3. Všechny potřebné dokumenty 
se v originále předávají při 
nástupu na tábor. 
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Nabízíme vysvětlení k jendotlivým krokům přihlašování. 

V případě dalších dotazů pište na tabory@prihlasovani.cz 



KROKY A PROCES PŘIHLAŠOVÁNÍ

1. REGISTRACE / VSTUP DO PŘIHLAŠOVACÍHO PORTÁLU

Přihlášky se podávají elektronicky přes portál www.prihlasovani.cz.

 REGISTRACE
Pro přístup k přihlašování je potřeba mít nejprve  
schválenou registraci. Při prvním spuštění tedy zvolte 
možnost „Registrovat“. Dál už vás systém provede. 
Zvolíte požadovanou roli (pro přihlašování na tábo-
ry zvolte Rodič táborníka) a na e-mail, který zadáte, 
Vám přijde odkaz, přes který se dostane k formuláři 
pro vyplnění osobních údajů. 
Nyní Vaše registrace bude čekat na schválení.To 
proběhne automaticky (pokud existoval odpovídající 
profil v původním přihlašovacím systému v minulých 
letech) nebo po odsouhlasení administrátorem.  
O schválení registrace budete informování e-mailem.
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Opravdu potřebujete u dětí vyplnit všechny  
tyto důvěrné údaje? 
Ano – tyto informace potřebujeme, hlavně pro 
případy, kdy bychom museli s dětmi např. do 
nemocnice. Informace o zdravotním stavu, ze-
jména dlouhodobého charakteru, prosím,  vyplňte 
už při registraci (např. bezlepková dieta, ast-
ma, apod). Samozřejmě je můžete kdykoli upravit.  
V přihlášce pak ještě můžete upřesnit informace 
k aktuálnímu zdravotnímu stavu. 

 VSTUP NA PORTÁL
Po schválení registrace se dostanete na Přihlašovací 
portál Střediska Radost. Zde můžete zkontrolovat /up-
ravovat své osobní údaje a především přidáte Děti a 
vyplníte jejich osobní údaje.



2. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 

3. PŘEDBĚŽNÉ SCHVÁLENÍ 

Na aktuálně otevřené tábory  
a akce lze podat přihlášku  
v menu Tábory a akce. Při kliknutí 
na „Přihlásit dítě“ zvolíte, které  
z Vašich dětí chcete přihlásit.  
Nejprve je třeba dítě zaevido-
vat a až poté se vrátit k podání 
přihlášky. Vyplňujete pouze mini-
mum údajů – ostatní údaje sys-
tém již zná. Můžete je případně 
prohlížet a editovat v sekci 
„Nastavení“. Podané přihlášky za-
tím čekají na schválení adminis-
trátorem.

Přihlášku musí schválit adminis-
trátor - zpravidla to nějakou chvíli 
zabere.
Účast na táboře ani na jiné akci 
Střediska Radost není nároko-
vá. Nejprve ji musí schválit  
i odpovědná osoba za Středisko 
Radost. Schvalování probíhá 
jednou za čas, po první vlně cca 
v polovině února, druhá vlna 
začátkem března, a dále průběžně. 
O předběžném schválení Vaší 
přihlášky Vám přijde e-mail a na  
stav přihlášky se můžete podívat 
na přihlašovacím portále.

Záleží nám na vytváření a udržení společenství 
– z toho důvodu jsou při přihlašování zvýhodněni 
ti, kteří u nás již mají nějakou historii (= loňští 
táborníci + jejich sourozenci). Důvodem k zamít-
nutí přihlášky obvykle bývá naplnění kapaci-
ty nebo (u starších táborníku) jejich přechod do  
vedení. Důvodem může být i závažné porušení 
pravidel na předchozích akcích, ale to naštěstí 
bývá zcela výjimečné.

 
Prosíme, abyste nám maximum informací 
předali elektronicky při podání přihlášky. 
Informace ručně vepsané do nahraných 
souborů nebudou zpracovány. Jedná se  
zejména o informace ke zdravotnímu stavu.



4. NAHRÁNÍ DOKLADŮ 

Přihláška má status „Předběžně 
schváleno“. Nyní je potřeba 
nahrát do systému potřebné 
formuláře. Předvyplněné 
formuláře si můžete stáh-
nout přímo v systému každé 
přihlášky. Nahráváte je tamtéž. 
Nic neposílejte poštou. Origi-
nály dokumentů se odevzdávají  
až při nástupu na tábor.
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NIC NEPOSÍLEJTE POŠTOU!! 
5. SCHVÁLENÍ

6. DODÁNÍ ORIGINÁLŮ PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR

Administrátor zkontroluje pod-
klady, které jste nahráli do sys-
tému. Pokud budou všechny 
potřebné dokumenty v pořádku, 
bude přihláška schválena. V této 
chvíli již s táborníkem na táboře 
definitivně počítáme. Informaci 
o schválení obdržíte e-mailem. 
Informaci o statusu uvidíte  
i na přihlašovacím portále. Na-
jdete zde také další informace, 
jako např. informace k platbě, 
formulář o bezinfekčnosti apod. 

Originály dokumentů je potřeba odevzdat při nástupu na 
tábor. Je to podmínka nutná a v případě nedodání těchto 
podkladů nemůže dítě na tábor nastoupit. Jedná se zejména 
o: Potvrzení o bezinfekčnosti, Plnou moc k zastupování při 
ošetřování, Originál lékařského posudku, Přihlášku podepsa-
nou rodiči (případně další).

Originály souborů odevzdejte  
při nástupu na tábor.



6. DODÁNÍ ORIGINÁLŮ PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR

PLATBA 
Platbu můžete provádět již po předběžném schvá-
lení přihlášky. Plaťte, prosím, jednotlivě – za každého 
táborníka zvlášť, a důsledně uvádějte variabilní 
symbol, který byl vygenerován k dané přihlášce. 
Velmi tím usnadníte zpracování a správné přiřazení 
plateb. Je možné domluvit se i na vystavení faktury 
pro zaměstnavatele nebo uplatnění slevy (například 
pro další sourozence). Podrobné informace k platbě 
najdete u každé přihlášky.

ODSOUHLASENÍ DOPRAVY
Přihlášky na tábor se podávají  
už od ledna a od té doby se může 
mnoho věcí vyvinout jinak. Přibližně 
dva týdny před táborem budete  
e-mailem vyzváni k potvrzení 
způsobu dopravy na tábor. Potvrzení 
(případně žádost o změnu) najdete 
opět u každé přihlášky.

Vysvětlení k některým polím:
Info o zdravotním stavu – dlouhodobý stav 

Vyplňujete na osobě + pole se tiskne na formuláři papírové přihlášky. Jedná se například o případy bezlep-
kové diety, astmatu, alergie atd. Tato kolonka se bude propisovat automaticky do přihlášky na každou akci 
a tábor a organizátoři s tím mohou počítat při plánování stravy, programu apod.

Upřesnění zdravotního stavu
Vyplňujete při podávání přihlášky – jedná se např. o aktuální onemocnění či pohybová omezení, diag-
nózu (ADHD apod.), výchovné problémy, prožitou šikanu ve škole, úmrtí v rodině apod. Jsou to věci, které 
významně ovlivňují účast a prožitek dítěte na táboře. 
Chápeme, že se často jedná o velmi citlivé údaje a takto k nim budeme i přistupovat. Na druhou stranu  
s jejich znalostí budeme schopni lépe vyjít vstříc potřebám Vašeho dítěte.
Upozorňujeme, že pole se tiskne na přihlášce. Pokud chcete, můžete v tomto poli uvést pouze základní 
informace a podrobnější informace napsat do pole “Doplňující informace k přihlášce” kterou uvidí jen 
organizátoři, ale nikam se netiskne. 

Doplňující informace k přihlášce
Vyplňujete při podávání přihlášky, ale tato poznámka se narozdíl od informací o zdravotním stavu nikam 
netiskne. Určená pouze pro administrátory a nejvyšší vedení dané akce. Použijte pro interní sdělení, které 
nechcete uvádět v tištěných dokumentech. 

Druhý rodič 
Kontakt na druhého z rodičů se propisuje na potvrzení o bezinfekčnosti i s plnou mocí k ošetření. Je to  
z důvodu nenadálých situací, potřeby kontaktu či potřeby souhlasu obou rodičů. Systém nevynucuje vyplnění, 
přesto prosíme, vyplňujte vždy, pokud je to možné. Nevyplněné nechte opravdu pouze v odůvodněných 
případech, kdy neexistuje druhý zákonný zástupce.

Kontakt na ošetřujícího lékaře
Pro případy, kdy se s dětmi musí něco řešit v nemocnici – vyžadují ho z důvodu konzultací zdravotního 
stavu a postupu a současně zaslání zdravotní zprávy. 



Podrobné informace o Středisku Radost, táborech a akcích,  
fotogalerie, články aktuality a další najdete na 

 www.taborradost.cz

Přihlašovací portál pro tábory a akce:  
www.prihlasovani.cz

Dotazy ohledně přihlašování a účasti na táborech: tabory@prihlasovani.cz
Dotazy k platbám, vystavení faktury, žádosti o slevu: ekonom@taborradost.cz

Přihlašovací portál je vytvořený na míru přímo pro nás. Stál mnoho energie a je v něm velký kus práce  
i srdce, ale je teprve v záběhu. Tak nám, prosím, promiňte, pokud potkáte nějaké nedokonalosti. V případě 

jakýchkoliv dotazů pište na  tabory@prihlasovani.cz

© 2021 Středisko Radost , z.s.

www.taborradost.cz


PS: Tento seznam věcí na tábor je z minulého tisíciletí.  
  
Platný seznam, stejně jako další informace k dopravě a nástupu   
na tábor průběžně aktualizujeme na www.taborradost.cz  
v sekci „Tábory“. 

Pravidelně je proto prosíme kontrolujete.   
Nejen doba covidová nás naučila, že nic není jisté a je potřeba 
flexibilně reagova na aktuální situaci. 
 
Před nástupem na tá-
bor zde budou uvede-
ny přesné instrukce 
a také kompletní 
seznam dokumentů 
odevzávaných při 
předání dítěte.


