REGISTRACE V LAREU
LAREU ("Llama & Alpaca Registries Europe") je evropský registr lam a alpak se sídlem v Brigu
ve Švýcarsku.
Účelem této společnosti je poskytování bezplatné online registrace pro všechny majitele a
chovatele lam a alpak.
Další službou, kterou LAREU připravuje je vytvoření cestovních pasů pro lamy a alpaky. Tato
služba bude zpoplatněná.

Pro registraci v systému LAREU jděte na www.lareu.org.
Pro úspěšnou práci s těmito internetovými stránkami je třeba mít v počítači „JavaScript“ a
vyhledávač Firefox nebo Internet Explorer 9. Google Chrom a Internet Explorer 10 se
systémem LAREU nespolupracují.
Stránky LAREU jsou částečně přeloženy do českého jazyka. Pro práci v češtině klikněte na
českou vlajku v levém horním rohu obrazovky.
Vaše registrace proběhne následovně:
Nejprve je třeba se zaregistrovat jako chovatel nebo majitel zvířete. Poté vám na vaši
emailovou adresu bude systémem zasláno vaše osobní číslo chovatele/majitele, pod kterým
se budete přihlašovat do systému. Dále vám bude vygenerováno přihlašovací heslo, které si
pak můžete libovolně změnit. Pomocí osobního čísla chovatele/majitele a hesla se přihlásíte
do systému a posléze zaregistrujete svá zvířata.
V systému LAREU je oddělený registr pro alpaky a pro lamy:
alpaky obdrží čísla AREU-xxxxxx
lamy obdrží čísla LREU-xxxxxx
Do vašich osobních údajů a informací o vašich zvířatech můžete kdykoli nahlížet. Pokud
zjistíte, že některé informace o chovateli/majiteli jsou chybné nebo neúplné (například když
dojde ke změně vaší adresy nebo telefonního čísla) nebo když chcete doplnit informace o
vašem zvířeti (například doplnit údaje o jeho rodičích), je tyto informace v databázi možné
přepsat nebo doplnit.
Vidět a upravovat můžete pouze informace o vašich vlastních zvířatech, ne zvířatech jiných
majitelů. K informacím ostatních majitelů nebo chovatelů vám systém přístup neumožňuje.

Po každém kroku vaší registrace obdržíte potvrzující email, který byste si měli vytisknout a
uschovat.
Lamy a alpaky, které do LAREU již zaregistroval předchozí majitel, nelze registrovat znovu. V případě
změny majitele musí tuto změnu v registru provést původní majitel a to tak, že u daných zvířat
přepíše registrační číslo majitele (nový majitel musí být již v LAREU registrován a mít tudíž přidělené
registrační číslo).

PODROBNÉ INSTRUKCE:
1. Jděte na www.lareu.org a v obsahu v levé části obrazovky klikněte na položku
“Registration“ (registrace).

2. V další obrazovce kliknete na červený podtržený nápis here (zde).

3. Otevře se vám nové okno. V horní části obrazovky uvidíte možnosti „Register“,
„Change“, „View“ a „DNA“. Kliknete na Register a rozbalí se vám menu s možnostmi
„Breeder/Owner“, „Llama“ a „Alpaca“. Zvolíte možnost Breeder/Owner
(chovatel/majitel).

4. Do formuláře vyplníte vaše osobní údaje. Nepoužívejte háčky a čárky. V položce
„Title“ (titul) vyberte jednu z možností (Mr. – pan, Mrs. – paní, family – rodina, firm –
firma, assoc. – společnost. Do vedlejšího políčka případně doplňte váš titul. V kolonce
„Country“ (stát) vyberete Czech Republic a to vám automaticky přidělí i správnou
telefonní předvolbu.

5. Po vyplnění formuláře klikněte na tlačítko „Submit“ (potvrdit) ve spodní části
obrazovky.
6. Pokud ve formuláři zapomenete něco vyplnit nebo například chybně vyplníte
emailovou adresu, systém vás na to upozorní.
7. Pokud jsou všechna políčka správně vyplněna, formulář bude odeslán a vy můžete
systém LAREU zavřít a čekat na potvrzující email s vaším osobním číslem
chovatele/majitele a s přístupovým heslem.
8. Vaše číslo a heslo pečlivě uschovejte pro další využití pro přihlášení do systému
LAREU.

9. Pro registraci vašich zvířat znovu otevřete stránky registru LAREU, zopakujte kroky 1.
a 2. a klikněte na tlačítko „Login now“.

10. Do políčka „LAREU – Number“ vyplňte svoje registrační číslo, do políčka „Password“
vaše heslo a opět potvrďte tlačítkem „Submit“.

11. Systém vás přivítá a na obrazovce uvidíte vaše jméno. Nyní již můžete registrovat
zvířata a prohlížet nebo měnit vaše osobní údaje. Automaticky vygenerované heslo
není obvykle velice snadno zapamatovatelné, můžete si jej tedy změnit. Provedete to
tak, že rozbalíte menu „Change“ (změnit), vyberete položku „My Personal Data“
(moje osobní údaje) a dále položku „Change Pasword“ (změnit heslo).

12. Do obou žlutých políček pod sebou vyplňte nové heslo a potvrďte kliknutím na
tlačítko „Change Pasword“.

13. Nyní můžete začít s registrací vašich zvířat. V menu „Register“ vyberte položku
„Llama“ nebo „Alpaca“.

14. Rozbalí se vám registrační formulář zvířete.

Pokud bylo zvíře již zaregistrováno do jiného registru, jeho číslo vyplníte do položky
„Register-No. in other Association“ a v položce „Country of other Association“ vyberete
ze seznamu zemi, kde bylo zvíře zaregistrováno.
V položce „Country of Birth“ vyberete ze seznamu zemi, kde bylo zvíře narozeno.
V „Species/Type/Cross bred“ upřesníte typ alpaky (Huacaya nebo Suri) nebo případně
zaškrtnete políčko „Cross bred“ (kříženec).
V položce „Sex“ (pohlaví) vyberete male – samec, female – samice nebo gelding –
kastrát.
V „Colour“ (zbarvení) je třeba vybrat barvu ze seznamu. Různé vzorníky barev lam a alpak
s názvy barev v angličtině je možné najít na internetu, když do vyhledávače zadáte
například „alpaca colours“.

V kolonkách „Mother“ (matka) a „Father“ (otec) je třeba do prvního políčka vyplnit jejich
registrační číslo, pokud jsou rodiče zaregistrováni v LAREU a do druhého políčka vyplnit
jejich jméno.
V položce „Owner“ vyplníte nejprve osobní registrační LAREU číslo majitele zvířete a ve
vedlejší kolonce jeho jméno.
V položce „Breeder“ vyplníte číslo a jméno chovatele.
15. Vyplněný formulář opět potvrdíte a odešlete tlačítkem „Submit“.
16. Po registraci každého zvířete vám opět bude zaslán potvrzující email.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně evropského registru LAREU prosím kontaktujte:
Christine Sagstetter
email: info@lamadorado.com
mobil: 607 981 351

nebo

Tereza Plocková
email: terezaplockova@seznam.cz,
mobil: 601 554 635

