Vážení účastníci zájmového vzdělávání,
zasíláme Vám informace pro ty z Vás, kteří se chystají přihlásit své děti
do kroužků, letních táborů a akcí světelského DDM.
(Světlá nad Sázavou a pobočka Golčův Jeníkov).
Máme elektronické přihlašování přes Klientskou zónu DDM-IS, kterou najdete na
hlavní straně našich internetových stránek vpravo: www.ddm-svetla.cz
Na pole Klientská zóna-přihlásit se do systému kliknete a objeví se Vám tam
nabídka, kde si v liště vyberete Nový účet.
Kliknete na něj a tak si natrvalo založíte svůj vstup do Klientské zóny, tedy vytvoříte
si své vlastní Uživat. jméno a Heslo.
Přihlašovací údaje si někam bezpečně zapište a uložte.
Zároveň by Vám do několika hodin měl přijít na Vaši soukromou e-mailovou adresu
(kterou jste uvedli v zóně) validační - potvrzovací e-mail s odkazem.
Na ten kliknete a potvrdíte založení svého vstupu.
Teprve potom se do Klientské zóny můžete přihlásit již pod svým Uživatelským
jménem a Heslem, která jste si zvolili.
Jakmile se přihlásíte do Klientské zóny, rozkliknete si Kroužky, Tábory nebo Akce a
nabídka se Vám zobrazí. Můžete vybírat a na vybraný kroužek se Přihlásit.
Po vyplnění přihlášky si ji prosím ihned stáhněte z Klientské zóny do PC či telefonu,
budeme ji chtít odevzdat vytištěnou a podepsanou v den nástupu do kroužku,
na tábor nebo na akci DDM. Později by se Vám tam přihláška již nemusela objevit.
V Klientské zóně se Vám i objeví kolonka Zaplatit, po rozkliknutí se Vám zobrazí
platební pokyny.
Na hlavní straně našich webových stránek najdete u Klientské zóny také nápovědu
a kontaktní telefon na technickou podporu.
Tel. na technickou podporu: Bc. Tereza Zikmundová, tel. 605 589 030.
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