
Jak se přihlásit na Festival Welcome to 
Paradise a zaplatit příspěvek 
 

1. Jdi na stánky: https://welcometoparadise.fr/en/ 

Klikni na Register 

 

2. Vyplň informace pro registraci -> jméno, příjmení, e-mail a heslo 

 

 



3. Vyber, zda chceš jet na Festival jako účastník nebo chceš jet do 

služby 

 

4. Vyber termíny Festivalu (lze vybrat i více termínů najednou) 

 



5. Vyplň své osobní údaje 

 

6. Vyber, jakým způsobem se dostaneš na místo konání – opatství 

Hautecombe 

 



7. Pokud si chceš na místě půjčit stan – poplatek je 15 EUR 

 

8. Vyber, zda jsi studentem (Student), mladým pracujícím (Young 

professional), nebo bys rád přispěl větší částkou a podpořil tak 

ty, kteří si nemohou dovolit platit celou sumu (Solidarity). 

 

V případě, že se Ti částka správně změní na 100 EUR pro studenty, 

140 EUR pro mladé pracující a 200 EUR pro solidaritu, tak můžeš 

rovnou přejít k platbě. 

V případě, že se tak nestane (zobrazuje se 250 EUR), je to chyba, 

cena je ta, která je viz výše.  



9. Platba – můžeš zaplatit buď pouze zálohu, nebo rovnou celou 

částku 

 

Správná částka: 

 

1. možnost je zaplatit zálohu 50 EUR a zbytek doplatit hotově na místě po příjezdu 

2. možnost je zaplatit rovnou celou částku – tam je potřeba zadat 100 nebo 140 nebo 200 EUR 

v závislosti na tvé volbě (i kdyby to chybně uvádělo 250 EUR viz výše, celková cena je pro Čechy nižší 

– 100/140/200 EUR) 

tady je vidět chyba – 250 EUR 

Správně je 100/140/200 EUR, 

zkus načíst stránku ještě 

jednou.  



 

  



10. Následně po kliknutí na Payer Tě to přesměruje na platbu 

kartou. Po zaplacení je hotovo! Můžeš se začít těšit na 

nezapomenutelný týden! 

 

11. Přesná částka, která Ti bude stržena z účtu závisí na tom, 

jaký je zrovna kurz tvojí banky.  

Mělo by to být 100 EUR = 2500 CZK 
 

Těšíme se na viděnou v Hautecombe  
na Festivalu Welcome to Paradise! 


