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Access the Application / Přístup k aplikaci 
 

 

 

You can access the online application via the link: https://apply.iie.org/LLPFoundation 

Přístup k online přihlášce je možný přes odkaz: https://apply.iie.org/LLPFoundation. 

 

If you currently have a Slate account for IIE applications, log in with your username and password and 

skip to Start New Application 

Pokud máte v současné době účet Slate pro aplikace IIE, přihlaste se svým uživatelským jménem a 

heslem a přejděte na položku Spustit novou aplikaci. 

 

If you do not have an account click on “create account”  

Pokud nemáte účet, klikněte na "vytvořit účet". 

 

Register / Registrace 

To register for an account, please inter the information requested: 

Chcete-li se zaregistrovat, zadejte požadované údaje: 

 

 Email Address E-mailová adresa 

 First Name  Křestní jméno 

 Last Name  Příjmení 

 Birthdate  Datum narození 

 

Activate your Account / Aktivace účtu 

 

After you have entered and submitted this information you will receive an email in your inbox with a link 

and an temporary PIN.  

Po zadání a odeslání těchto údajů obdržíte do své e-mailové schránky e-mail s odkazem a dočasným PIN 

kódem.  

 

To activate your account, please use the link provided and enter your temporary PIN and birthdate. 

Pro aktivaci účtu použijte uvedený odkaz a zadejte svůj dočasný PIN a datum narození. 
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Set Password / Nastavení hesla 

 

To protect the security of your account, please specify a new password. The password must meet 

complexity requirements.  

V zájmu ochrany vašeho účtu zadejte nové heslo. Heslo musí splňovat požadavky na složitost.  

 

 At least one letter    Alespoň jedno písmeno   

 At least one capital letter   Alespoň jedno velké písmeno 

 At least one number  Alespoň jedno číslo 

 Be at least 12 characters  Mít alespoň 12 znaků 

 New passwords must match  Nová hesla musí odpovídat  

 

Create a new password and enter it in to the New Password field. Enter it again and click Set Password 

to continue.  

Vytvořte nové heslo a zadejte je do pole Nové heslo. Znovu jej zadejte a pokračujte kliknutím na 

tlačítko Nastavit heslo. 

 

Start New Application / Spustit novou aplikaci 

 

Once you have created your account and logged in you will need to click on “Start New Application” in 

order to begin your application. When you click on this link you should be prompted to start the L&L 

Products Foundation Scholarship Application. Click “Create Application” to begin. 

Po vytvoření účtu a přihlášení je třeba kliknout na tlačítko "Start New Application", abyste mohli začít 

podávat žádost. Po kliknutí na tento odkaz byste měli být vyzváni ke spuštění žádosti o stipendium 

nadace L&L Products Foundation. Klikněte na "Create Application" (Vytvořit žádost) a začněte.
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Review / Recenze 

 

We have detected the following errors with your application 

Ve vaší aplikaci jsme zjistili následující chyby. 

 

These errors must be corrected before submission. 

Tyto chyby je třeba před odesláním opravit. 

 

Preview Application Proof / Náhled aplikace Proof 

 

Click Here to Preview Application Proof 

While we recommend that you review your application before submitting it online, please note that the 

proof is for your records only. You must still submit your application online. Do not send this proof by 

mail as your application. 

 

Kliknutím sem zobrazíte náhled žádosti 

Přestože doporučujeme, abyste si žádost před odesláním online prohlédli, mějte na paměti, že doklad 

slouží pouze pro vaši evidenci. Přihlášku musíte přesto odeslat online. Neposílejte tento doklad poštou 

jako svou přihlášku. 

 

Submit Application / Odeslat žádost 

 

Save for later / Uložit na později 

 


