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PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM 
CK KRISTOF

MANUÁL PRO RODIČE
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Každý školní zájezd má 
svůj jedinečný odkaz, 
který Vám poskytne 
organizující pedagog

1. Informace o zájezdu, přihlášení

Na této stránce se 
seznámíte s plánovaným 

školním zájezdem

Zde si můžete stáhnout 
důležité dokumenty 
(program zájezdu, 
smluvní a pojistné 

podmínky atd.)

Pro přihlášení svého 
dítěte k zájezdu klikněte 

na modré tlačítko „Přidat 
účastníka zájezdu“
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2. Přihlášení k zájezdu

Vyplňte informace o sobě (zákonném 
zástupci), a to včetně e-mailu, který bude 
sloužit k přihlašování do systému a bude 

přes něj probíhat veškerá komunikace 
týkající se zájezdu.

Vyplňte informace o účastníkovi zájezdu 
(jméno, datum narození, telefon, alergie a 

zdravotní omezení, číslo cestovního dokladu 
apod.). Tyto informace bude možné později 

v systému opravit či doplnit

Odsouhlaste smluvní podmínky CK KRISTOF 
a zpracování osobních údajů, bez tohoto 

kroku není možné se 
k zájezdu závazně přihlásit
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3. Shrnutí zájezdu

Zde najdete své platební údaje 
a Smlouvu o zájezdu ke stažení

A JE HOTOVO!



8.11.2018

5

4. Potvrzení přihlášení Potvrzení o úspěšném přihlášení Vám 
přijde na uvedený e-mail. Než mail dorazí, 

může to trvat několik minut.

Klepnutím na odkaz 
v e-mailu je NUTNÉ

nastavit heslo k 
Vašemu účtu v 
přihlašovacím 
systému. Bez 
tohoto kroku 

nebude možné se 
do systému 

opětovně přihlásit. 
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5. Nastavení hesla – krok 1 Do příslušného okna napište svou e-mailovou adresu, 
klikněte na „Obnovit heslo“ a vyčkejte na další e-mail, 

který Vás zavede k nastavení hesla.
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6. Nastavení hesla – krok 2 Klikněte na odkaz v e-mailu
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7. Nastavení hesla – krok 3
Zde nastavíte své heslo k účtu v 

přihlašovacím systému
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8. Opětovné přihlášení Nyní se můžete do systému kdykoliv znovu přihlásit, a to 
na adrese: prihlaseni.kristof-jazyky.cz

Přihlášení je možné pomocí Vašeho e-mailu 
a nastaveného hesla
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9. Detail zájezdu, doplnění údajů

Po přihlášení se můžete vrátit na 
tuto hlavní stranu zájezdu, kde 

máte přístup ke všem informacím 
a dokumentům. Stačí kliknout na 
ZÁJEZDY -> ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU 

-> JMÉNO ÚČASTNÍKA

Zde můžete opravit / doplnit 
zadané informace o účastníkovi v 
přihlášce (např. nové číslo pasu)

Zde najdete platební údaje a 
Smlouvu o zájezdu ke stažení
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10. Přihlášení dalšího dítěte
Pokud budete chtít nyní nebo v budoucnu přihlásit k zájezdu CK KRISTOF své další dítě, celý postup bude již 
mnohem jednodušší:

• přihlaste se nejdříve do systému pod svými přihlašovacími údaji

• poté rozklikněte odkaz zájezdu, na který chcete své další dítě přihlásit (poskytnut pedagogem) a vyplňte přihlášku

• výhodou je, že znovu nemusíte zadávat údaje o zákonném zástupci, ty už má systém bezpečně uloženy. Nemusíte již 
nastavovat ani heslo k účtu – vše máte již v pořádku nastaveno od přihlášení prvního dítěte

• jestliže jedou Vaše děti ve stejný rok na dva odlišné zájezdy CK KRISTOF, neznamená to žádný problém – po přihlášení 
do svého účtu v systému uvidíte, pod záložkou ZÁJEZDY -> ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU, obě své děti a informace o obou 
zájezdech, ke kterým jsou přihlášeny
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zelená 
linka: +420 800 138 241

V případě dotazů jsme Vám 
plně k dispozici!

e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz


