INSTRUKCJA ZAPISU NA ZAJĘCIA
1. Wchodzimy na stronę www.strefazajec.pl
2. Klikamy w przycisk „Zaloguj się”.

3. Jeżeli jest to nasza pierwsza wizyta to wypełniamy formularz „Zarejestruj się”
(jeżeli jest to nasza kolejna wizyta to przechodzimy do punku 8).

4. Po kliknięciu w przycisk „zarejestruj się” nasze konto zostaje utworzone, a my zostajemy
do niego przeniesieni. Automatycznie dostajemy także mailową prośbę potwierdzenia
e-mailu, jednakże żeby taki mail został do nas wysłany musimy nacisnąć tekst „kliknij tutaj”.

5. Klikamy w przycisk „edytuj twój profil” w celu uzupełnienia reszty informacji.

6. Uzupełniamy puste pola a następnie naciskamy przycisk „zapisz”.

7. Jeżeli jesteśmy rodzicami i chcemy zapisać nasze dziecko na jakiekolwiek zajęcia klikamy
w zielony przycisk „nowy profil dziecka”. Po czym uzupełniamy wszystkie pola formularza.

8. Jeżeli to nasza kolejna wizyta wypełniamy formularz „Zaloguj się”, podając login
oraz hasło a następnie klikając przycisk „zaloguj”.

9. Jeżeli nie pamiętamy hasła wpisujemy login a hasło uzupełniamy losowymi znakami
np. „ASD123”, po czym klikamy przycisk „zaloguj”. Gdy logowanie nie powiedzie się
klikamy w tekst „kliknij tu jeżeli zapomniałeś hasła” i postępujemy zgodnie z wytycznymi
resetowania hasła

10. Po udanym procesie logowania możemy wyszukać interesujące nas warsztaty, zajęcia,
instrukcje przy użyciu nawigacji zlokalizowanej na górze strony jak i wyszukiwarki
znajdującej się poniżej.

11. Po wybraniu interesujących zajęć, warsztatów przechodzimy do nich po czym naciskany
przycisk „zapisz”.

12. Wybieramy osobę, która ma zostać zapisana na zajęcia i klikamy „zapisz”.

13. Po wybieraniu szablonu płatności, grupy, wpisaniu ewentualnych uwag, które zostaną
przekazane do organizatora zajęć i zaakceptowaniu regulaminu i wymaganych zgód,
naciskamy przycisk „zapisz” lub „zapisz i opłać” jeżeli zapisanie się na zajęcia wymaga
dokonania płatności.

14. Zostaniemy przekierowani na stronę, na której wybierzemy nasz bank lub w przypadku
braku naszego banku wybierzemy opcję MASTERCARD/VISA, zaakceptujemy regulamin
i klikniemy „dalej”.

15. Ostatnim krokiem będzie finalizowanie płatności poprzez kliknięcie przycisku

16. Następnie zostaniemy przeniesieni na stronę serwisu PayU, na której postępujemy
zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeżeli cały proces płatności zostanie przeprowadzony
prawidłowo wybrane zajęcia zostaną opłacone.
17. W przypadku wystąpienia problemów podczas płatności elektronicznej (zerwanie
połączenia z internetem, wygaśnięcie sesji z powodu dłuższej nieaktywności) płatność
możemy dokonać ponownie z poziomu naszego konta klikając przycisk „opłać teraz”.

18. Płatności za kolejne miesiące dokonujemy przez wejście na nasze konto i wybranie
opcji „płatności”.

a następnie zaznaczenie kolejnej opłaty (kolor czerwony sygnalizuje płatność wymaganą)

