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Jak poprawnie założyć konto

instrukcja krok po kroku

Będąc na stronie głównej konkursu "Żołnierze w słuzbie
historii" wejdź w Logowanie/Rejestracja

1. Wybierz pole użytkownika i konkurs.
2. Wypełnij uważnie wymagane pola.
3. Po tym etapie powinna przyjść na twój adres mailowy
wiadomość. Kliknij w link aktywacyjny.
4. Zaloguj sie ponownie i wybierz formularz konkursu.
5. Uzupełnij dane szkoły, opiekuna i zespołu przewijacąc
stronę w dół, aż pojawi sie przekierowanie do konkursu.
6. Przejdz do konkursu. Na tym etapie twoim zadaniem jest
zapoznaie się z formularzem i zapisanie danych. Postępuj
zgodnie z instrukcją i wskazówkami.
7. Wypełnij wymagane pola dotyczące miejsca pamięci i
przejdź dalej.
8. Mapa.
9. Przejdź do żywej lekcji historii.
10. W tym miejscu możesz dodać pliki różnego formatu.
11. Przejdź do sylwetki wybranego bohatera - żolnierza.

12. Najlepiej, jak zmontowany filmik o postaci umieścicie na
youtube. Teraz po prostu przejdź do dalszej części
formularza.
13. Zapisz jako wersje roboczą.
14. Brawo! Udało ci się poprawnie uzupełnić formularz.
Teraz mamy dane Twojego zespołu i skontaktujemy się, aby
powiadomić Was o warsztatach.
15. Po ponownym logowaniu będziecie mogli za każdym
razem edytować i dodawać materiały do swojej pracy
konkursowej.
16. Jeżeli jako właściciel konta zbierzesz jeszcze jedną
drużynę nie musisz zakładać nowego – wystarczy dodać
nowy zespół do już istniejącego konta.
17.Pod koniec konkursu powiadomimy Was, kiedy pojawi
się dodatkowa opcja WYŚLIJ PRACĘ DO OCENY.
Automatycznie wszystkie prace przestaną być edytowalne
po 28.06.2018.

1. Pierwsza
rejestracja do konkursu

2. Login i hasło

3. Mail
potwierdzający z linkiem

4. Ponowne
logowanie i wypełnienie formularza

5. Dane szkoły,
opiekuna i zespołu

6. Przejdz do
konkursu

7. Wstepne
uzupełnienie - miejsce pamięci

8. Mapa i
orientacyjny znacznik

9. Przejdz do - żywa
lekscja historii

10. Wstepne
uzupełnienie - zywa lekcja historii

11. Przejdz do sylwetka bohatera

12. Przejdz do
podsumowania

13. Zapisz jako
wersję roboczą

14. Udało się

15. Ponowne
logowanie i edycja twojej pracy konkursowej

16. Jeżeli masz
wiecej niż jeden zespół

