
INSTRUKCJA REJESTRACJI 
ZESPOŁU



Krok 1. Na stronie głównej projektu należy wybrać pole „Zarejestruj zespół”.

Krok 2. Należy uzupełnić wszystkie pola w formularzu rejestracyjnym zespołu.



Krok 3. Do formularza należy załączyć skany zgód uczniów/opiekunów, zgodę na publikację 
wizerunku oraz zgodę dyrektora szkoły.[na następnym slajdzie przedstawiamy miejsce na stronie 
internetowej, z którego można je pobrać]



Krok 4. W nowej karcie przeglądarki należy otworzyć zakładkę „Materiały”.



Krok 5. Wymagane pliki należy pobrać na dysk komputera naciskając na przycisk „Pobierz” przy każdym z nich.

Krok 6. Pobrane pliki zgód należy przekazać uczniom oraz dyrektorowi szkoły.
[Można to zrobić wysyłając wiadomość e-mail z załączonym do niej odpowiednim plikiem .pdf] 

Krok 7. Uczniowie oraz dyrektor szkoły powinni odesłać do opiekuna zespołu skany lub zdjęcia podpisanych 
dokumentów.

Krok 8. Opiekun zespołu zapisuje wszystkie otrzymane zgody na swoim komputerze. Najlepiej w jednym 
folderze, aby później łatwo je odszukać.



Krok 9. Po otrzymaniu plików od wszystkich uczniów oraz dyrektora szkoły należy wybrać przycisk „Załącz pliki” i 
wybrać je z miejsca, w którym zostały zapisane na komputerze opiekuna.



Krok 10. Po uzupełnieniu danych w formularzu zgłoszeniowym oraz załączeniu wymaganych plików ze zgodami należy 
potwierdzić akceptację Regulaminu oraz zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 
osobowych*. Następnie wybrać przycisk „Zarejestruj się”.

* Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu



Krok 11. Po zakończeniu rejestracji na ekranie ukaże się następująca informacja.



Krok 12. Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej rejestrację należy wybrać pole „Zaloguj się” i wpisać 
swój login oraz hasło z wiadomości. 



Krok 13. Na koncie nauczyciela należy dodać każdego z członków zespołu wpisując ich imię, nazwisko oraz 
adres e-mail. Każdy z dodanych w ten sposób uczestników otrzyma wiadomość e-mail z hasłem do swojego 
konta.



Krok 14. Po wyborze pola „Edycja profilu” pojawi się między innymi możliwość zmiany hasła na nowe, 
wybrane przez siebie.



Krok 15. Aby zmienić hasło należy wybrać pole „Generuj hasło”.



Krok 16. Po wpisaniu nowego hasła należy wybrać pole „Zaktualizuj profil”.



Krok 17. Aby powrócić do strony głównej konkursu należy wybrać pole „Kokpit”.



DZIĘKUJEMY ZA REJESTRACJĘ!




