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Přihlašování na výstavy KŠSP
I. Elektronické přihlašování
1.
Členové klubu mohou své psy přihlásit na výstavu elektronicky a to prostřednictvím odkazu,
který je součástí elektronické pozvánky na výstavu, která jim byla zaslána na emailovou
adresu, kterou mají uvedenou v systému Alvin.
Další krok pro přihlášení:
- klikněte na zmiňovaný odkaz

odkaz pomocí kterého se na
výstavu přihlásíte

Nejčastější problémy a doporučený postup:
Žádný email nepřišel
• zkontrolujte email, který máte uvedený v systému Alvin
• zkontrolujte si veškeré příchozí emaily včetně spamů
• kontaktujte správce systému nebo výstavního referenta
( kontakty naleznete na www.kssp.cz v sekci orgány klubu )
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2.
Po kliknutí na odkaz se Vám otevře okno s přihláškou na výstavu, kde jsou uvedené Vaše
osobní údaje a zda jste aktuálními členy klubu.
Další krok pro přihlášení:
-zkontrolujte si veškeré údaje, pokud je vše v pořádku, vyberte měnu, ve které budete výstavní
poplatek platit

vyberte měnu

informace o
členství

___________________________________________________________________________
Nejčastější problémy a doporučený postup:
Osobní údaje nesouhlasí
• změňte své osobní údaje v systému Alvin
• kontaktujte matrikářku klubu
( kontakty naleznete na www.kssp.cz v sekci orgány klubu)
Nejsem označen jako člen
• v případě přihlašování psů na výstavu jsou za členy považováni ti, kteří mají uhrazený
členský příspěvek pro daný rok a to do konkrétního data. Toto datum je pro každou
výstavu jiné a naleznete ho vždy v propozicích pro danou výstavu.
• pokud máte členský příspěvek uhrazen, a přesto nejste označeni jako člen klubu,
kontaktujte prosím ekonomku klubu nebo výstavního referenta
( kontakty naleznete na www.kssp.cz v sekci orgány klubu )
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3.
Po výběru měny se Vám zobrazí seznam psů, které máte ve vlastnictví.
Další krok pro přihlášení:
- u psa kterého chcete přihlásit na výstavu klikněte na slovo Přihlásit.

xx

___________________________________________________________________________
Nejčastější problémy a následný postup:
Pes, kterého chci přihlásit není v seznamu uveden
• pokud se jedná o importované zvíře, je nutné zaslat jeho průkaz původu
s přeregistrací ČMKÚ matrikářce klubu, která psa vloží do systému
• pokud pes pochází z českého chovu a nemáte ho v seznamu psů ve vlastnictví,
kontaktujte prosím matrikářku klubu nebo výstavního referenta
( kontakty naleznete na www.kssp.cz v sekci orgány klubu)
Pes, který je v seznamu už nežije nebo již nejsem jeho majitelem
• pokud již nejste majitelem psa a máte ho v seznamu psů ve vlastnictví, kontaktujte
prosím matrikářku klubu nebo výstavního referenta
( kontakty naleznete na www.kssp.cz v sekci orgány klubu)
• v případě úhynu psa je jeho majitel povinen zapsat datum a příčinu úhynu do systému
nebo tuto informaci nahlásit matrikářce klubu
( kontakty naleznete na www.kssp.cz v sekci orgány klubu)
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4.
Po kliknutí na slovo Přihlásit se Vám otevře ikona s údaji o přihlašovaném psovi a samotné
přihlášení psa na výstavu a do odpoledních soutěží. Tučně jsou označeny třídy, do kterých lze
psa přihlásit, do ostatních tříd to není možné z důvodu překročení věkové hranice.
Další krok pro přihlášení:
- vyberte výstavní třídu, do které chcete psa přihlásit
- pokud se chcete zúčastnit některé z uvedených soutěží, zaškrněte ji a vyplňte potřebné údaje
- pokud se chcete zúčastnit pouze odpolední soutěže nebo svodu plemeníků, zvolte variantu
Nezúčastním se výstavy a vyberte si soutěž popř. svod plemeníků
Jméno psa a jeho číslo zápisu

Do těchto tříd psa již
nelze přihlásit
Do těchto tříd lze
psa přihlásit
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5.
Další krok pro přihlášení:
-po výběru výstavní třídy popř. soutěže klikněte na políčko Přihlásit psa
Jméno psa a jeho číslo zápisu

pro přihlášení
klikněte na políčko
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6.
Další krok pro přihlášení:
-vaše přihláška je teď vložená a je nutné jí ještě odeslat, proto nyní klikněte na políčko odeslat
přihlášku!
-pokud chcete přihlásit na výstavu více psů, přihlášky odesíláte hromadně najednou až po
přihlášení všech psů (nelze přihlásit psa a odeslat přihlášku a potom přihlašovat další psy)

odešlete přihlášku
___________________________________________________________________________
Nejčastější problémy a následný postup:,
Odeslal jsem přihlášku a zapomněl jsem přihlásit dalšího psa
•

v takovém případě kontaktujte výstavního referenta, který Vám dosavadní přihlášku
v systému smaže a vy se prostřednictvím toho samého odkazu přihlásíte znovu
( kontakty naleznete na www.kssp.cz v sekci orgány klubu)
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7.
Po úspěšném přihlášení se otevře okno informující Vás o tom, že přihláška byla úspěšně
odeslána.

Nejčastější problémy a následný postup:
K zobrazení této informace nedošlo
•
•

přihlášku jste vyplnili, ale neodeslali
pokud problém přetrvává kontaktujte výstavního referenta
( kontakty naleznete na www.kssp.cz v sekci orgány klubu)
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8.
Po úspěšném přihlášení obdržíte email s potvrzením, že Vaše přihláška byla akceptována.
Uhraďte prosím výstavní poplatek, dle pokynů uvedených v emailu.

___________________________________________________________________________
Nejčastější problémy a následný postup:
Žádný email nepřišel
•
•
•
•

přihlášku jste vyplnili, ale neodeslali
zkontrolujte email, který máte uvedený v systému Alvin
zkontrolujte si veškeré příchozí emaily včetně spamů
kontaktujte výstavního referenta
( kontakty naleznete na www.kssp.cz v sekci orgány klubu )
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II. Přihlašování prostřednictvím papírové přihlášky
-

-

-

na klubových stránkách je možné si stáhnout (v aktualitách nebo v sekci akce
klubové
výstavy) přihlášku na aktuální výstavu, kterou je potřeba vytisknout a vyplnit
v případě přihlašování pomocí papírové přihlášky je nezbytné, aby byl doložen doklad o
zaplacení (kopie složenky, výpis internetového bankovnictví atd.) ručně psané vzkazy o
zaplacení nejsou akceptovány
u psů, které přihlašujete do třídy vítězů, pracovní nebo čestné je nezbytné přiložit
k přihlášce také kopie certifikátů opravňující k zařazení do těchto tříd
potom co obdrží výstavní referent Vaši přihlášku poštou, vloží jí do systému Alvin a
vystavovatel obdrží na svůj email potvrzení o přijetí přihlášky a informace o platbě
výstavy, informace o platbě ignorujte, protože Vaše přihláška by měla být již uhrazena
pokud se vyskytnou nejasnosti ohledně přihlášky, výstavní referent Vás kontaktuje
emailem nebo telefonicky
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Několik důležitých informací na závěr
-

-

-

-

-

-

na výstavu se mohou přihlásit i nečlenové klubu, jediný rozdíl je ve výši výstavního
poplatku
před samotným přihlášením si pečlivě přečtěte propozice dané výstavy
přihlašování probíhá pouze jedním způsobem a to buď elektronicky nebo
prostřednictvím papírové přihlášky
v případě elektronického přihlašování se nikam nevkládá doklad o platbě ani průkaz
původu
platbu provádějte co nejdříve po přihlášení, protože nezaplacené přihlášky do konce
II.uzávěrky nejsou akceptovány a přihlášení psi nejsou zařazeni do výstavního
katalogu
pokud ekonomka klubu zjistí přeplatky, budou Vám vráceny na výstavě při přejímce
ve výstavní kanceláři
pokud ekonomka klubu zjistí nedoplatek u přihlášky, bude jej po Vás vyžadovat,
způsob a termín úhrady je potom na osobní domluvě
email informující o zaplacení přihlášky neposíláme, kontaktuje pouze ty
vystavovatele, kteří mají problém s platbou
vrácení výstavního poplatku po termínu II.uzávěrky není možné
v případě přihlašování pomocí papírové přihlášky je nezbytné, aby byl doložen
doklad o zaplacení (kopie složenky, výpis internetového bankovnictví atd.) ručně
psané vzkazy o zaplacení nejsou akceptovány
u psů, které přihlašujete do třídy vítězů, pracovní nebo čestné je nutné zasílat
certifikáty opravňující k zařazení do těchto tříd a to na email aktuálního výstavního
referenta
pokud jednou přihlášku vložíte, již se znovu do systému přihlašování nedostanete,
pokud tedy chcete provést změnu (přihlásit do jiné třídy, dohlásit soutěž…) před
datem uzávěrky, kontaktujte výstavního referenta, který Vám dosavadní přihlášku
smaže a Vy se můžete přes stejný odkaz a stejným způsobem přihlásit znovu
po vložení jedné přihlášky Vám dohlásit další psy může jen výstavní referent,
v takovém případě jej kontaktujte
několik dní po II. uzávěrce je na klubových stránkách (www.kssp.cz) zveřejněn
seznam vystavovatelů, pokud se v tomto seznamu nenaleznete i přesto, že jste se
přihlašovali, tak ihned kontaktujte výstavního referenta
v případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat aktuálního výstavního
referenta
na výstavu lze přihlásit pouze psa, který je registrovaný na ČMKU, v případě
importovaných psů se jedná o přeregistraci na ČMKU, výjimky nejsou bohužel možné

Pevně věříme, že tento dokument bude užitečný při přihlašování Vašich pejsků na výstavu :-)
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