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Registrace jako ůčastník krok za krokem 

https://registrace.navigamus.cz/ 
 
1. Přihlásit se přes skautIS (případně si v něm vytvořit účet) 

a. kliknout na libovlný z odkazů Přihlásit 

 
 
Budete přesměrováni na přihlašovací stránku skautISu. V případě, že již máte účet ve skautISu, tak pokračujte 
na krok s označením 1f. V případě, že nevíte, co je to skautIS a nebo jak se do něj přihlásit, tak pokračujte na 
následující bod. 

b. klikněte na Založit nového uživatele 

 
 

https://registrace.navigamus.cz/


 

Junák – český skaut, Jihočeský kraj, z. s. 
  Krajinská 384/40a 
  370 01 České Budějovice 
  IČ: 70912386 
 

c. vyplňte všechna žlutě zvýrazněná pole včetně zaškrtnutí souhlasu s podmínkami a na závěr 
potvrďte tlačítkem Založit uživatele 

 
d. ověření emailu 
Systém zašle email na zadanou adresu, máte 48 hodin na to, abyste adresu potvrdili. 

 
 
Zkontrolujte svou příchozí elektronickou poštu a v emailu od skautISu klikněte na odkaz 
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Potvrďte aktivaci účtu 

 
 
To vás přihlásí do web skautISu - zde nic nemusíte dělat 
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e. přejděte na stránku registrace Navigamu 
buď kliknutím na tento odkaz či jiným způsobem na web https://registrace.navigamus.cz 
 

 
V případě, že v této části uvidíte své jméno uživatele, tak pokračujte ke kroku 2.Samotná registrace jako 
účastník na webu registrace Navigamu. V opačném případě klikněte na libovolný z odkazů Přihlásit. 
 

 
 

f. vyplňte uživatelské jméno a heslo z registrace ve skautISu a pak klikněte Přihlásit se 
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Tímto budete přesměrováni zpět na stránku registrace na Navigamus. Že vše proběhlo správně, poznáte díky 
zobrazení jména uživatele v pravé horní části stránky. 
 

 
 
2. Samotná registrace jako účastník na webu registrace Navigamu 

 
a. přejděte na záložku Registrace - účastníci 

 

 
 

b. vyplňte Přihlašovací formulář 
- vyplnit/ověřit jméno, příjmení, datum narození, adresu a telefon 
- vybrat roli - Účastníci 
- vyplnit informace o organizační jednotce a oddílu 
- nahrát soubor obsahující seznam všech účastníků včetně vedoucích a registrující osoby 
- zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů 
- kliknout Registrovat se 

 
Vzor souboru se seznamem účastníků - povinné údaje jsou všechny kromě poznámky! 
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Přihlašovací formulář 

 
 
 
Tímto budou vaše data zaslány týmu Navigamu ke schválení registrace. Následně obdržíte potvrzení registrace 
emailem včetně detailů platby. Stejné informace můžete sledovat na webu registrace Navigamu v sekci Profil. 
 
O přijetí platby na účet budete taktéž informováni emailem či budou viditelné na webu v sekci Profil 
 
V případě nejasností či dotazů nás kontaktujte na emailu info@navigamus.cz 

 

mailto:info@navigamus.cz

