INSTRUKCJA ZAPISU NA ZAJĘCIA
1.
2.

Wchodzimy na stronę www.strefazajec.pl
Logowanie - klikamy przycisk ZALOGUJ SIĘ i następnie:

3. W przypadku pierwszej wizyty wypełniamy formularz i klikamy ZAREJESTRUJ SIĘ
- otrzymamy na e-maila link aktywacyjny
- po kliknięciu w link aktywacyjny konto będzie potwierdzone (przy zdjęciu w lewym górnym

rogu pojawi się napis PRAWIDŁOWO POTWIERDZONE KONTO

4. W przypadku drugiej wizyty wprowadzamy hasło oraz login i klikamy ZALOGUJ SIĘ
5. Tak będzie wyglądać nasze konto:
- jeżeli zapisujemy siebie klikamy EDYTUJ TWÓJ PROFIL
- jeżeli zapisujemy kogoś innego klikamy NOWY PROFIL DZIECKA i uzupełniamy
odpowiednie pola

4. Aby wyszukać odpowiednie zajęcia klikamy albo w ZAJĘCIA albo w INSTYTUCJE
(Obydwie zakładki znajdują się w górnej części strony)
- Po kliknięciu w ZAJĘCIA wpisujemy te, które nas interesują i z listy wybieramy zajęcia
odbywające się w Centrum Kultury w Łomiankach

5. Po wybraniu zajęć klikamy ZAPISZ (pole na dole pod podstawowymi informacjami o zajęciach)

6. Następnie wybieramy konto osoby chętnej na zajęcia (osoba dorosła lub rodzic dziecka/dziecko)

7. Przed zaznaczeniem rodzaju płatności prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć np. w
przypadku zajęć z akrobatyki są dwie grupy OPEN oraz grupa ZAAWANSOWANA. W harmonogramie
podane są informacje o dacie zajęć, godzinie oraz sali.

8. Następnym krokiem jest wybór rodzaju płatności oraz grupy. Można w tym miejscu przekazać także
uwagi dodatkowe.

9. Pod polem do uwag dodatkowych należy zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji
regulaminu uczestnictwa w zajęciach/warsztatach w Centrum Kultury w Łomiankach (regulamin
wyświetla się po kliknięciu w niebieski tekst), upoważnienie do przekazania danych osobowych, zgodę na
nieodpłatne utrwalenie i publikowanie wizerunku oraz zgoda na otrzymywanie newslettera. Po
zaznaczeniu pól należy kliknąć w pole ZAPISZ.

10. Po kliknięciu ZAPISZ nastąpi przekierowanie na profil i informacje o kursach. Przy wybranych
zajęciach pojawi się zmiana statusu OCZEKUJĄCE NA AKCEPTACJĘ. Państwa zgłoszenie zostało
dodane na listę zgłoszeń. Po akceptacji zajęć przez Centrum Kultury w Łomiankach i zmianie statusu na
ZAAKCEPTOWANO zapraszamy do recepcji CK celem dokończenia zapisu (wydrukowania umowy i
jej podpisania).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

