
 

 

 

Jak přihlásit výstavu online? 
http://sheltie.cz/prihlasky/  

 
V následujících bodech si probereme a ukážeme jak se registrovat (registrace je zdarma) a přihlásit 

na výstavu. 

 

 

1) Ve svém internetovém prohlížeči si zapnete stránku http://sheltie.cz/prihlasky/ . Jestli 

nemáte založený účet pokračujte na REGISTRACE. Jestli ano, prosím, přihlašte se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sheltie.cz/prihlasky/
http://sheltie.cz/prihlasky/


2) Pravdivě vyplňte veškerá pole, zapiště si heslo a pokračujte tlačítkem Registrovat! 

                          3) Registrace proběhla úspěšně! Zvolte tlačítko Zpět a přihlašte se. 

 



4) Pokračujte na záložku v menu Přidat/odebrat psa. Toto je důležité, bez existujícího 

psa nemůžete přihlásit výstavu! 

5) Pokračujte na Přidat psa 



6) Vyplňte veškeré údaje pravdivě pro nahrání oskenovaného PP či šampionátů a zkoušek volte 

tlačítko Vybrat soubor... *viz obrázek* Zde si v počítači najděte příslušné soubory k TOMUTO psu 

a nahrajte je tlačítkem Otevřít. Po vložený obou stran PP je možno Přidat psa. Zpětné nahrání 

šampionátů a zkoušek je možné. Bez nich NELZE nahlásit do příslušných tříd! 

 

7) Pes přidán i se soubory. Pro přidání dalšího psa opakujte postup od bodu 5 s údaji pro 

dalšího/jiného psa. 



8 ) Teď přihlásíme psa k výstavě. Pokračujte na Přihlásit výstavu. 

 

9) Vyberte výstavy a pokud znáte propozice, pokračujte na Přihláška zde. 

 

 

 

 

 

 



10) Na přihlášce si zvolte psa, kterého chcete na danou výstavu přihlásit tím, že zvolíte třídu. 

Následují soutěže a bonitace. U soutěže Dítě a pes je po odeslání přihlášky doplněna kolonka pro 

jméno dítěte. Psa kterého přihlásit nechcete zvolíte jako NEHLÁSÍM. Pokračujte volbou platby 

až k Odeslat přihlášku. 



12 ) Kontrolní okno, nemějte strach. 



13) Stav přihlášky a celkové údaje. 

14) Nyní nahrajme platbu. Vrátíme se na stránku Přihlásit výstavu a zvolíme Detail přihlášky. 



15) Zvolíme Vybrat soubor a nahrajeme doklad o platbě. Zadáme odeslat. 

16) Výborně. Přihlásili jste se úspěšně na výstavu a nahráli doklad o platbě! Zvolte Zpět a dostanete 

se na hlavní stránku přihlášek. Po ukončení se odhlašte, ať není možno zneužití Vašeho účtu. 



 


