
V tomto dokumentu najdete několik jednoduchých kroků, které je potřeba zvládnout k vyřízení přihlášky na 
tábor, do kroužku nebo na další akce (např. víkendovky, kurzy, dílny...) pořádané DDM Horažďovice. Přihla-
šovaní v on-line centru DDM Horažďovice probíhá podle podobných principů, jako když nakupujete v e-shopu. 
Nejprve se v našem centru zaregistrujete a poté pracujete s účastníky (Vašimi dětmi nebo vlastní osobou).

Krok 1 - registrace uživatele

Podívejte se na stránky  a zvolte možnost „Nový účet”. V jednoduchém formuláři pro h�ps://ddm-hd.iddm.cz/
registraci uživatele vyplňte svůj PLATNÝ e-mail, heslo, které si vymyslíte, a vaše jméno a příjmení.

Tip pro Vás - pokud už v databázi Domu dě� a mládeže Horažďovice vaše dě� jsou (např. se loni zúčastnily 
tábora, chodí na kroužky apod.), registrujte se na e-mailovou adresu, kterou již známe. Další práce pak pro Vás 
bude jednodušší!

Poté Vám na Váš e-mail přijde zpráva s tzv. validačním odkazem - �m potvrdíte, že daná adresa je skutečně 
vaše. Nyní jste již zaregistrováni v našem on-line centru a můžete pokračovat v dalších krocích.

Tip pro Vás - pokud jste zprávu s validačním odkazem neobdrželi, zkontrolujte ve své e-mailové schránce také 
složku „spam”.

Krok 2 - výběr tábora (kroužku nebo další akce DDM HD) pro přihlášení

V menu vyberte položku Tábory (kroužky/akce). Zobrazí se Vám přehled všech programů, na které je možné se 
přihlásit on-line. Kliknu�m na pole vybraným táborem/kroužkem/akcí se zobrazí detailní informace o něm 
a níže tlačítko Přihlásit. Poté vyberete některého z účastníků spojených s Vaším účtem nebo zvolíte možnost 
„Nový účastník”.

Krok 3 - přihláška/založení účastníka

Nyní už zadáváte PŘEDBĚŽNOU PŘIHLÁŠKU na tábor/kroužek/akci. Vyberte, zda bude Vaše dítě po skončení 
odcházet samostatně nebo v doprovodu (pla� pro dě�). Vyplňte odpovídající typ školy (případně podle 
okolnos� mimoškolní dítě či nestudující-dospělý). V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje, které je 
třeba vyplnit - údaje závisí na typu školy, věku účastníka. U nezle�lých účastníků stačí vyplnit údaje pouze 
1 zákonného zástupce (viz podrobný postup a vzorové vyplnění přihlášky na dalších stránkách tohoto 
dokumentu). Nakonec prosíme o potvrzení seznámení s podmínkami účas�. Vnitřní řád DDM Horažďovice 
je k nahlédnu� v kanceláři DDM na Zámku. 

Kliknu�m na tlačítko „přihlásit” odešlete celou přihlášku do našeho systému. Na úvodní obrazovce (menu 
„úvod” ) najdete přehled všech takto zadaných přihlášek a také stavu jejich úhrad.

Vezměte prosím na vědomí, že proces on-line přihlašování zakládá pouze PŘEDBĚŽNOU PŘIHLÁŠKU, kterou 
musíme následně potvrdit. O potvrzení přihlášky Vás budeme informovat e-mailem do 5 pracovních dnů 
(nepla� pro přihlášku na Testovací tábor).

Po potvrzení přihlášky dostanete e-mailem informaci o jejím schválení a také o vygenerování přihlášky ke 
stažení, vy�štění a podepsání. Přihlášku k vy�štění si stáhnete z vašeho klientského účtu, podepíšete a do-
ručíte: osobně do kanceláře DDM Horažďovice,  vhodíte do schránky na pracoviš� Zámek nebo zašlete poštou 
na adresu DDM Horažďovice (Mírové náměs� 11, 341 01 Horažďovice).  

Spolu přihlášku ke stažení obdržíte také pokyny k platbě. Úhradu proveďte prosím výhradně bezhotovostně 
(převodem nebo vkladem) na bankovní účet DDM Horažďovice. Je bezpodmínečně nutné dodržet správný 
variabilní symbol - v opačném případě nebude platba spárována s Vaší přihláškou.

JAK NA TO?
první přihlášení do on-line centra DDM Horažďovice 

pro přihlašování na tábory/kroužky a další akce

Dům dě� a mládeže Horažďovice, Mírové náměs� 11, 341 01 Horažďovice, IČ 61781371, www.ddm-hd.cz

https://ddm-hd.iddm.cz


1 - Registrace nového uživatele. Vyplňte svůj platný e-mail, zvolte heslo a vyplňte jméno a příjmení 
nového uživatele (nejčastěji zákonného zástupce dětí přihlašovaných na tábor/kroužek/akci)

2 - Potvrďte registraci pomocí validačního odkazu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou při 
registraci (pokud zpráva nedorazila do složky „doručené”, zkontrolujte složku „spam”)



3 - Potvrzení úspěšné registrace. V dalším kroku klikněte na „Přejít na přihlášení”.

4 - Vyplňte e-mail a heslo, které jste zvolili při registraci - tyto údaje budete používat pro přihlašování 
do on-line centra DDM Horažďovice.

5 - Úvodní stránka on-line centra DDM Horažďovice. Pokračujte kliknutím na příslušnou záložku 
(Kroužky/Akce/Tábory) - vzorové přihlášení ukážeme na příkladu „Testovacího tábora”. 



6 - Pokračujte výběrem tábora (chcete-li vyzkoušejte si přihlašovací proces na nečisto na 
„Testovacím táboře” a teprve poté se přihlaste „na ostro” na reálný tábor/kroužek/akci DDM HD)

7 - Po rozkliknutí se objeví detail tábora. Pokračujte kliknutím na „Přihlásit”.



8 - Vyplňte/nastavte požadované údaje a klikněte na „Pokračovat”.



Nezapomeňte na případná zdravotní omezení (alergie, astma, osvobození z Tv, diety vč. vege stravy...)

e-mail na zákonného zástupce

nezapomeňte vyplnit třídu/ročník

9 - Vyplňte požadované údaje. Stačí vyplnit údaje pouze 1 zákonného zástupce. Po dokončení
      klikněte na „Pokračovat”

Nazapomeňte na název školy a ročník/třídu



10a. - Před dokončením předběžné přihlášky je třeba udělit ne/souhlas pořízením foto/video 
dokumentace, zasílání e-mailů a potvrdit přečtení Prohlášení (souhlas s podmínkami tábora). Do 
poznámky uveďte, jak zdatný plavec je účastník (neplavec/plave s pomůckami/dobrý plavec).



11. Kliknutím na „Přihlásit” jste v on-line centru DDM Horažďovice vytvořili PŘEDBĚŽNOU 
PŘIHLÁŠKU na tábor.

do poznámky uveďte informaci o tom, jaký je účastník plavec popř. doplňte informace ke zdravotnímu omezení 

Text se mění v závislos� na typu konkrétního tábora/kroužku/akce.

10 b. - Pokračování z předchozí stránky. Po přečtení Prohlášení dokončete předběžnou přihlášku 
kliknutím na „Přihlásit”.



12 - Úspěšné vytvoření předběžné přihlášky je potvrzeno odesláním zprávy na Váš e-mail uvedený 
při registraci. POZORl přihlášku na Testovací tábor nebudeme potvrzovat (a nečekejte proto 
žádný další e-mail k Testovacímu táboru).

Díky vytvoření předběžné přihlášky jste zároveň založili nového účastníka na svém účtu v on-line 
centru DDM Horažďovice. Při přihlášení stejného účastníka na další tábor (kroužek/akci DDM) už 
nebudete muset znovu vyplňovat osobní a kontaktní údaje (v prvním kroku přihlašování místo 
možnosti „Nový účastník” zvolíte již založeného účastníka). Stejným způsobem (opakováním kroků 
5 - 12) můžete na svém účtu v on-line centru založit další účastníky (další děti, sebe...) akcí DDM 
Horažďovice.

Problémy s přihlášením? 
Obraťte se, prosím, na vedoucího konkrétního tábora/kroužku/akce.


