Zoológia 2018
Návod na registráciu na konferenciu
1. Na webovej stránke SZS kliknite na tlačidlo „Prihlásiť“ vpravo hore:

2. V okne, ktoré sa Vám zobrazí, stlačte „Registrovať“:

3. Vyplňte údaje potrebné k registrácii do systému, zaškrtnite súhlas s podmienkami
a stlačte tlačidlo „Registrovať“:
a.

b.

4. Opäť na webovej stránke SZS kliknite na tlačidlo „Prihlásiť“ vpravo hore:

5. Na prihlásenie použite údaje, ktoré ste zadali pri registrácii a stlačte „Prihlásiť“:

6. V menu sa Vám vpravo hore zobrazí Vaše meno a tlačidlo „Konferencia“.

7. Po kliknutí na „Konferencia“ sa Vám zobrazí prihlasovací formulár:
a. Vo formulári vyplňte základné údaje.
b. Študenti, nezabudnite zaškrtnúť políčko študent a vybrať si možnosť súťaže
s kategóriou (stupeň), ak sa jej chcete zúčastniť.
c. Zaškrtnite záujem/nezáujem o raut.
d. Ak sa kongresu zúčastníte aktívne, nezabudnite priložiť abstrakt(y), ktorý
podľa pokynov pripravte pomocou šablóny (spolu max. 20 MB). Ak plánujete
prednášku aj poster, nahrajte dve prílohy naraz – uložte ich do jedného
priečinka a po zobrazení prieskumníka ich označte súčasne so stlačením „Ctrl“
obe prílohy (spolu max. 20 MB). Ďalšou možnosťou je nahratie abstraktov
v jednom komprimovanom súbore (.zip).
V názve súborov, prosím, nepoužívajte diakritiku.
Ak príspevok neprihlasujete (pasívna účasť), zaškrtnite „Bez príspevku“.
e. Vyberte si Váš status, od ktorého závisí výška vložného. Členovia spoločnosti
majú predvolenú možnosť „člen SZS s uhradeným členským poplatkom za rok
2018“. V prípade, že ste členom, no nebudete mať túto možnosť zaškrtnutú
a nebudete si ju môcť zvoliť, kontaktujte predsedu SZS a hlavného
organizátora (kubovcik@tuzvo.sk), ako aj správcu webu
(The_GB@protonmail.com).
f. Podľa záujmu/nezáujmu a chuti si vyberte možnosť jedál.
g. Vyberte si veľkosť trička.
h. Skontrolujte si údaje a stlačte „Odoslať“.

8. Po odoslaní sa Vám zobrazí okno, v ktorom nájdete celkovú výšku platby (vložné,
jedlo) a platobné údaje. Ak so sumou súhlasíte, stlačte tlačidlo „Odoslať“:

9. V prípade úspešnej registrácie sa Vám zobrazí okno:

10. Na Vami zadanú e-mailovú adresu Vám príde potvrdzujúca správa s platobnými a
prihlasovacími údajmi. Ak ho nenájdete, skontrolujte SPAM.

11. Po registrácii už nebude možné meniť údaje, znova sa registrovať, alebo zrušiť
registráciu. Ak sa o to pokúsite, zobrazí sa Vám okno:

V nevyhnutných prípadoch kontaktujte predsedu SZS a hlavného organizátora
(kubovcik@tuzvo.sk), ako aj správcu webu (The_GB@protonmail.com).

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie!

