
CLBURZASKOL.CZ 2018 
TUTORIÁL PRO VYSTAVOVATELE 

Tento tutoriál obsahuje několik jednoduchých kroků, jak ZAREGISTROVAT a PROPAGOVAT 

VYSTAVOVATELE ve webové aplikaci http://clburzaskol.cz. 

1. Zadejte do Vašeho webového prohlížeče adresu http://clburzaskol.cz a přejděte dolů do patičky 

stránky na odkaz Vystavovatel – Přihlášení. 

Obrázek 1 - Přihlášení vystavovatele 

 

2. Zadejte přihlašovací údaje (jméno a heslo) zaslané na Váš kontaktní email nebo využijte záložky 

Zaslat nové heslo, kdy se Vám vygeneruje nový přístup a zašle se na Váš kontaktní email, který 

jste uvedli při registraci a na který standardně zasíláme veškeré informace. 

http://clburzaskol.cz/
http://clburzaskol.cz/
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Obrázek 2 - Přihlašovací formulář vystavovatele 

 

Obrázek 3 - Reset přístupových údajů vystavovatele 
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3. Klikněte na Vyplnit přihlášku 

Obrázek 4 - Úspěšné přihlášení vystavovatele a Vyplnit přihlášku 

 

4. Vyplňte všechna požadovaná pole přihlášky vystavovatele: 

• Vystavovatel 

• Adresa 

• PSČ 

• Kontaktní osoba 

• Email kontaktní osoby 

• Telefon kontaktní osoby 

• Zájem vystoupit v doprovodném programu 

• Počet stolů a židlí 

případně specifikujte další požadavky či nahrajte logo či materiál k prezentaci (nepovinné). 

Po kontrole údajů je potřeba stisknout tlačítko Odeslat přihlášku. Pokud byste po odeslání zjistili 

nějaké nesrovnalosti či se některé skutečnosti změnily a chtěli přihlášku doplnit, lze ji odeslat ještě 

jednou. Pro další úpravy a odeslání (3. pokus a více) musíte kontaktovat přímo webmastera na adrese 

WEBMASTER@CLBURZASKOL.CZ. 
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Obrázek 5 - Přihláška vystavovatele 
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5. Po odeslání Přihlášky vystavovatele v levém horním rohu stránky klikněte na Přidat obsah a 

vytvořte Kartu vystavovatele (její obsah se objeví na webu v menu pod odkazem Vystavovatelé). 

Pro prezentaci využijte nejlépe všech polí (Logo, WWW, Materiál pro prezentaci a popis školy). 

Pro publikování Karty vystavovatele na webu stiskněte tlačítko Uložit. Pro případné doplnění a 

editaci karty využijte v menu Vystavovatelé – „Vaše karta“ – tlačítko Upravit (změny potvrďte opět 

tlačítkem Uložit). 

Obrázek 6 - Karta vystavovatele 
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Obrázek 7 - Editovat již vytvořenou kartu vystavovatele 

 

 

 

 

 

PŘI JAKÝCHKOLIV PROBLÉMECH (S PŘIHLÁŠENÍM DO WEBOVÉ APLIKACE, 

PŘIHLÁŠKOU ČI  KARTOU VYSTAVOVATELE) KONTAKTUJTE WEBMASTERA NA 

EMAILU WEBMASTER@CLBURZASKOL.CZ. 

 

mailto:WEBMASTER@CLBURZASKOL.CZ

