
Od roku 2023 nově nabízíme členům ČHS možnost zvolit si členský průkaz v digitální podobě.
Digitální průkazy znamenají především uživatelské pohodlí pro naše členy a zároveň pomohou snížit

produkci plastových karet, které zatěžují přírodu a také jejich distribuci, která zatěžuje rozpočet ČHS.

Digitální průkaz bude mít k dispozici každý, kdo si pořídí členství ČHS na rok 2023 a je jen na vás,

zda zvolíte, že k digitálnímu průkazu chcete i průkaz plastový. Tento výběr provedete v rámci

objednávky členství na e-shopu ČHS.

Digitální průkaz je kompatibilní s mobilní aplikací Portmonka (Android) a Apple Wallet (iOS).

VÝHODY DIGITÁLNÍHO PRŮKAZU

○ Plně nahrazuje klasický průkaz plastový

○ Máte ho neustále u sebe, ve svém mobilním telefonu

○ Umožňuje zobrazení aktualizovaných údajů v průběhu roku

○ Obshauje více informací než průkaz plastový

○ Nezatěžuje přírodu použitím plastu

○ Omezí náklady ČHS na poštovné a tisk

JAK DIGITÁLNÍ PRŮKAZ ZÍSKAT A POUŽÍT

○ Zkontrolujte, zda máte ve svém mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci Portmonka či Apple

Wallet. Pokud ne, jednu z aplikací nainstalujte.

○ Objednejte členství ČHS na našem e-shopu tak, jak jste zvyklí. Ve druhém kroku nákupu zvolte,

zda chcete pouze digitální průkaz či digitální i plastový průkaz.

A MĚJ HO POHODLNĚ VE SVÉM MOBILU
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○ Po dokončení objednávky a provedení platby vám do emailu přĳde email s potvrzením. V tomto

emailu naleznete také odkaz pro stažení vašeho digitálního průkazu.

○ Klikněte na odkaz a postupujte podle pokynů, které se objeví na vaší obrazovce.

○ Po úspěšném stažení vašeho digitálního průkazu jej pohodlně naleznete ve své mobilní peněžence

Portmonka či Apple Wallet.

○ Digitální průkaz má dvě strany. Přední strana obsahuje pouze základní údaje, jako klasický průkaz

plastový. Kliknutím na tři tečky v pravém horním rohu digitálního průkazu jej jednoduše otočíte. Na

zadní straně naleznete podrobnější informace a aktuální důležité informace z dění v ČHS.

○ Digitální průkaz pak můžete používat namísto klasického průkazu všude, kde jste zvyklí. Prokážete

se jím ve vybraných skalních oblastech, na závodech, v prodejnách našich partnerů apod.


