INSTRUKCJA ZAPISU NA ZAJĘCIA
1. Wejdź na stronę strefazajec.pl
2. Kliknij przycisk z prawej strony „Zaloguj się”
3. Jeżeli posiadasz już konto na platformie „strefazajec.pl” zaloguj się używając swojego loginu i hasła.
Jeśli korzystasz z platformy po raz pierwszy i nie posiadasz jeszcze konta należy je założyć wypełniając
dane w tabeli z prawej strony, na końcu klikając przycisk
do zajęć przejdź do punktu 7)

4. Po kliknięciu przycisku

(jeśli posiadasz już konto

przeniesiony zostaniesz na „Twoje konto”.

5. Należy kliknąć na przycisk

i wpisać wszystkie dane. Pozwolą one m.in. na lepszą

komunikację z organizatorem zajęć. Kończąc edycję kliknij przycisk

6. W przypadku jeśli jesteśmy rodzicem i będziemy chcieli zapisać swoje dziecko/dzieci należy utworzyć
profil dziecka lub jeśli będziemy chcieli zapisać więcej niż jedno dziecko należy utworzyć profile dla
każdego z nich. Aby to zrobić należy kliknąć przycisk

. W danych dziecka prosimy

wpisać telefon kontaktowy i mail do rodzica (prawnego opiekuna). Kończąc kliknij przycisk
.

7. Jeśli posiadamy konto na „strefazajec.pl” logujemy się wpisując login (mail) oraz hasło, na końcu
klikając przycisk

8. Jeśli nie pamiętamy hasła należy postępować zgodnie z instrukcją resetowania hasła (wpisujemy login
(mail) i bez wpisywania hasła klikamy przycisk „załoguj”.

Prawidłowo zalogowani i z utworzonymi profilami dzieci, które chcemy
zapisać na zajęcia przechodzimy do procesu zapisywania.
9. Na stronie www.strefazajec.pl, w zakładce „Instytucje” (na górze strony) wyszukaj: „Gminna
Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” i kliknij na link.

10. Poniżej danych kontaktowych do placówki znajdują się wszystkie proponowane w „Dworku na
Długiej” zajęcia.
11. Kliknij w zajęcia na które chcesz zapisać swoje dziecko (ikonka
12. Następnie wskaż osobę, którą chcesz zapisać na zajęcia.

)

13. W oknie zapisu zaznacz rodzaj płatności – podstawową bądź dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Jeżeli posiadasz Kartę Dużej Rodziny należy wpisać w uwagach dodatkowych numer karty. KDR
uprawnia do 20% zniżki za zajęcia.

14. W celu dokończenia zapisu na zajęcia wymagana jest zgada na przetwarzanie danych osobowych i
wizerunku (2 pierwsze punkty). Trzeci dotyczący newslettera - wg uznania.
Poniżej przykład zapisów do „Teatrzyku dziecięcego Teatrzyk nieDuży”.

15. Aby dokończyć rejestrację należy kliknąć w ikonkę
(słowo "opłać" jest wstępną
deklaracją zgody do systematycznych comiesięcznych płatności za zajęcia).
16. Po zapisie na zajęcia „Dworek na Długiej” dostaje informację o zapisie na zajęcia nowego uczestnika.
W opisach zajęć znajduje się informacja czy o przyjęciu na zajęcia decydują dodatkowe warunki (np.
pierwszeństwo osób, które kontynuują zajęcia). W przypadku niektórych zajęć terminy zostaną
uzgodnione na spotkaniach organizacyjnych.
17. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
 Dworek na Długiej, ul. Długa 3
 tel. +48 6672270
 dworek@dworek.warka.pl
18. Dziękujemy i liczymy na owocną współpracę… Zespół „Dworku na Długiej”

