Časté dotazy
(for English: see bellow)
Jak se můžeme zaregistrovat do soutěže?
Registrace se provádí přes odkaz v pravém horním rohu stránky: „Přihlásit se“. Pokračujte
návodem vpravo: „Jste tady poprvé?“ Vyplňte příslušné kolonky a vytvořte účet. Systémem vám zašle ověřovací mail. Po
přihlášení je nutné kliknout na jméno (vpravo nahoře) otevřít "Předvolby" a "Upravit profil". V kolonce "Další
podrobnosti o uživateli" zapište název týmu, kategorii, ve které budete soutěžit a počet soutěžících. (Nezapomeňte změny uložit)
Další přihlášení po registraci již v levé časti nabídky „Přihlásit se“
Konec registrace je 15.1.2020

Soutěžili jsme loni, musíme se znovu registrovat?
Ano. Registrace platí pouze pro příslušný ročník, do každého dalšího je tedy třeba se zaregistrovat nově.

Nepřišel nám email pro potvrzení registrace. Co máme dělat?
Zkontrolujte prosím, zda ho nemáte ve složce pro nevyžádanou poštu (spam), případně kontaktujte administrátora
webu.

Zapomněl jsem přihlašovací heslo. Co mám dělat?
Na přihlašovací stránce si můžete pomocí uživatelského jména, které jste zadali při registraci nechat zaslat email pro nastavení
nového hesla.

Kde a jak si můžeme stáhnout úkoly?
Soutěžní úkoly pro 1. korespondeční kolo budou veřejně přístupné na úvodní stránce webu Poháru vědy. Úkoly pro další kola budou
zveřejňovány v jednotlivých kategoriích. Uvidíte je až po přihlášení do systému.

Jak mohu změnit jazyk, ve kterém se mi stránky zobrazují?
Stránky jsou připravovány v češtině a angličtině. Jazyk lze změnit výběrem uprostřed stránky nahoře za nápisem
FOCUS 2020.

Kdo může být vedoucí týmu?
Vedoucí týmu musí být osoba starší 18 let, která v případě postoupení týmu do finále zajišťuje pedagogický doprovod.

Nenašli jste zde odpověď na svůj dotaz?
Podle druhu dotazu se obraťte na nejvhodnější osobu ze sekce „Realizační tým“ nebo na nad@debrujar.cz.

FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Thank you for your interest in our competition.

How do I register for the competition?
Click to up right: Log in. Will be open new page. Click to: Create new account. Fill basic information. The system will send you
confirmation e-mail to your mail address, which you wrote to „new account“. Complete yours informations into cell: „Description“
after first login. (Click: „ Username“, „Preferences“, „Edit profile“ „Description“) That is mean: name of team, category, team size
Deadline of registration is January of 15th, 2020

When we competed last year, do we have to re-register?
Yes, you do. The registration is valid only for the particular year so you have to register again for this year.

We have not yet received a confirmation e-mail, what should we do?
Make sure you check your Spam or Junk Mail folder for our message. If it showed up there, please click "This is Not Spam" and/or
"Enable Links" to make the confirmation work. Please do not hesitate to contact website administrator anytime.

I forgot my password. What should I do?
Go to the login page, type the username you entered when registering and your password reset will be e-mailed to you at
once.

Where and how to download tasks?
Competition tasks for each category will be released on 1 January 2020. They will be displayed on the website after logging in.
st

How can I change the language of the website?
You can select the required language in the header of website, beside the title “FOCUS 2020”.

Who is legible to be the team leader?
The Team Leader must be a person aged 18+, who fills the role of an accompanying teacher/ supervisor when the team makes it to
the finals.

Found no answer to your question?
If you still have any unanswered questions, please find and contact the competent person in the organising team section or just
write to nad@debrujar.cz

