Vážené sestry a bratři,

Posíláme návod pro jednoduchý postup Přihlášení do elektronické evidence formulářů
registrace sportovních oddílů OS ČOS:
1) Otevřete si dokument ve formátu Word, kde jsou uvedeny údaje potřebné k přihlášení:
- oficiální přístupová adresa vaší T. J. - oddílů (e-mail má standardní příponu...sokol.eu)
- Heslo pro přihlášení do elektronické evidence.
2) Otevřete prohlížeč a zadejte adresu https://sokol.ols.cz/
Otevře se úvodní obrazovka s požadavkem na vaši přístupovou adresu (e-mail) a vaše
přidělené heslo.
3) Zadejte přístupovou adresu (e-mail) a zadejte Heslo. Můžete použít funkce Kopírovat
Word a Vložit (pod volbou Úpravy).
Nejprve zadejte přístupovou adresu (e-mail), tuto informaci můžete přímo vepsat anebo
okopírovat z dokumentu Word. Stejně postupujte při zadání hesla. Heslo má složitější znaky,
proto je výhodné okopírovat z dokumentu Word a potom vložit do zobrazeného pole
“Heslo”.
Jednoduše přejděte na otevřený dokument Word, pomocí kurzoru zvýrazněte řetězec
(obsah) Hesla, pod volbou Úpravy vyberte funkci Kopírovat a potom přejděte na obrazovku
prohlížeče. Umístěte kurzor na počáteční pozici v pole “Heslo” a pod volbou Úpravy (tj. v
nabídce na horní liště prohlížeče) zvolte Vložit.
Alternativou je kopírování a vkládání přímo z klávesnice: dvojhmatem na klávesy Ctrl + C
okopírujte obsah Hesla z dokumentu. Program si tento řetězec pamatuje. Přejděte na
obrazovku prohlížeče, umístěte kurzor na počáteční pozici v poli “Heslo” a dvojhmatem na
klávesy Ctrl + V vložíte heslo.
Je možné, že při prvním otevření v prohlížeči v poli Heslo jsou zobrazeny tečky, je to jen jako
návod pro umístění skutečného hesla. Pokud při Vašem prvním přihlášení vidíte zobrazené
tečky, nejprve přejeďte kurzorem tečky a vymažte je (klávesou Delete), aby pole bylo
prázdné.
Pro účely opakovaného přihlášení můžete svoje heslo uložit ve svém prohlížeči, stačí
zaškrtnout rámeček pro zapamatování hesla. Program si bude vaše heslo pamatovat do
budoucna. Při dalším otevření https://sokol.ols.cz/ již nebudete muset heslo znovu
zadávat, program Vás pustí přímo do prostředí Registrace sportovního oddílu ČOS.
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