
 

 

 

 

NÁVOD: Přihlášení na kroužky (tábory, akce) přes systém na  www.ddmcb.iddm.cz

 

 U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 386 447 311

email: ; www.ddmcb.czddm@ddmcb.cz

Dům dě� a mládeže České Budějovice

KROK 1 - PŘEHLED KROUŽKŮ
Na stránkách  máte v sekci „Kroužky”, „Tábory” nebo „Akce” přehled všech aktuálně nabízených ak�vit. www.ddmcb.cz
Po výběru kroužku nebo tábora klikněte na „Přihlásit” a budete přesměrováni na přihlašovací formulář (ddmcb.iddm.cz).

KROK 2 - REGISTRACE
Po přesměrování (pokud již účet máte, pokračujte v běžném přihlášení) klikněte na „Nový účet” a vyplňte všechna 
požadovaná pole (jméno, příjmení, email, heslo...). Po registraci ji potvrďte odkazem, který vám přijde do emailu.

KROK 3 - NOVÝ ÚČASTNÍK/AKTUALIZACE ÚDAJŮ
Pokud už účet máte, uvidíte vaše dě� v přehledu účastníků (zkontrolujte jejich údaje). Pokud ne a jste noví zájemci,
přidáte dítě přes tlačítko „Nový účastník”. 

KROK 5 - VÝBĚR KROUŽKŮ (TÁBORA, AKCE)
V menu vyberte položku „Kroužky” (tábory, akce) a zobrazí se vám přehled. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů na pravé
straně. V detailu dané ak�vity máte podrobnos�. A pod nimi je tlačítko „Přihlásit”. Po kliknu� vyberete účastníka 
a vyplníte všechna požadovaná pole. 

KROK 6 - PŘIHLÁŠKA/PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
Po přihlášení jste zadali do systému předběžnou přihlášku. Vedoucí daného oddělení ji co nejdříve zkontroluje 
a potvrdí, že je vše v pořádku. Pokud je již kapacita naplněna, ozve se vám s dalšími informacemi. Po zkontrolování, 
že je vše v pořádku, vám poté zašle další informace a výzvu k platbě. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musí následně potvrdit vedoucí daného 
oddělení. Po potvrzení přihlášky dostanete emailem informaci o jejím schválení a také o vygenerování přihlášky 
ke stažení a podepsání. Přihlášku si stáhnete z vašeho klientského účtu. Spolu s ní obdržíte také pokyny k platbě. 
Úhradu proveďte výhradně převodem na účet DDM České Budějovice. Je bezpodmínečně nutné dodržet správný 
variabilní symbol – v opačném případě nebude platba spárována s vaší přihláškou!
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