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Nový režim registrace účastníků na 
Týdnu hokeje – návod pro kluby 
 

Od podzimu 2022 dochází k úpravě formy registrace účastníků akcí Týdne hokeje do projektu 
Pojď hrát hokej. Kompletně končí papírové formuláře a celá přihláška je převedena 
do digitálního prostředí. Tato změna má hned několik výrazných přínosů: 
 

• zjednodušení administrativy pro kluby 
• omezení chybovosti při manuálním přepisování formulářů  
• větší komfort pro zákonné zástupce i kluby 
• ušetření financí za tisk a odesílání formulářů poštou 
• větší bezpečnost dat a správy osobních údajů 

 

Nový režim registrace není nijak složitý, veškeré změny vyplývající pro kluby i zákonné 
zástupce jsou detailně popsány v tomto manuálu, v příloze najdete i i jeho video verzi. 
V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na e-mail pojdhrathokej@czehockey.cz a do 
kopie přidejte johan.cap@esports.cz. V případě nutnosti telefonického kontaktu se prosím 
obracejte na Terezu Menčíkovou, tel: 603 279 227. 
 

 

1. Registrace účastníka na akci Týden hokeje 
 

Místo papírového formuláře bude zákonný zástupce registrovat účastníka na konkrétní akci 
Týdne hokeje přes on-line formulář. Jeho adresa je: https://is.pojdhrathokej.cz/registrace-hrac 
 

URL adresu je vhodné vylepit při akci v místě registrace. QR kód s odkazem je i součástí 
plakátu Proč je dobré vyplnit přihlašovací formulář do projektu Pojď hrát hokej, který kluby 
obdržely v zásilce tiskovin. Plakát s QR kódem je třeba vylepit v prostoru registrace, případně 
na jiném místě, kde to bude vhodné. 
 
Registrační formulář je velmi intuitivní a je plně responzivní – na místě akce ho půjde bez potíží 
vyplnit i na mobilním telefonu zákonného zástupce. V případě problémů má klub za 
úkol připravit v prostoru registrace elektronické zařízení, na němž mohou zákonní zástupci 
vyplnit registrační formulář. Následující část manuálu detailně popisuje proces přihlášení skrze 
elektronický formulář: 
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Krok 1: Zákonný zástupce si vybere prostřednictvím filtru kraj a datum (pozn. může zadat i jen 
jeden parametr). V kolonce výběr akce se zobrazí termín Týdne hokeje odpovídající zadaným 
kritériím.  
 

 

Krok 2: Po zakliknutí vybrané akce se zobrazí na displeji nové formulářové položky. 
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Zákonný zástupce musí vyplnit pro účast na akci Týdne hokeje následující formulářové pole:  
 

• Jméno dítěte 
• Příjmení dítěte 
• Datum narození dítěte 
• Pohlaví dítěte 
• Jméno rodiče/zákonného zástupce 
• Příjmení rodiče/zákonného zástupce 
• E-mail rodiče/zákonného zástupce 

 

Nepovinnou položkou je udělení souhlasu s využitím osobních údajů pro marketingové účely 
projektu. Bez vyplnění souhlasu se může účastník akce zapojit do připraveného programu, ale 
nemůže čerpat výhody spojené s účastí v projektu Pojď hrát hokej – nedostane při akci Týden 
hokeje na místě dárek a nemůže v budoucnu čerpat poukaz v hodnotě 1500 Kč na hokejové 
vybavení.  
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Prosíme, aby kluby apelovaly na pečlivé vyplnění formuláře. Zejména je třeba dbát na velká 
a malá písmena a správnou diakritiku. U mobilních zařízení může někdy také docházet 
k automatickým opravám, na což je třeba myslet. Chybné osobní údaje pak mohou v budoucnu 
omezit účastníka při čerpání výhod, zejména při získání poukazu na nákup prvního 
hokejového vybavení.  
 

Krok 3: Odeslání formuláře 
 

Pro dokončení procesu registrace je potřeba po vyplnění jednotlivých položek odeslat formulář 
do Informačního systému Pojď hrát hokej, a to kliknutím na tlačítko Odeslat formulář, které se 
nachází v dolní části obrazovky. 
 

Po kliknutí na tlačítko Odeslat formulář se na displeji objeví potvrzovací hláška.

 
Na e-mail vyplněný ve formuláři přijde potvrzovací zpráva. V těle e-mailu zákonný zástupce 
najde odkaz, kde si může ještě zpětně opravit osobní údaje, pokud v nich udělal chybu nebo 
by zpětně chtěl udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Opravu 
je možné provést i opakovaně, avšak pouze v den konání příslušné akce Týden hokeje. 


