strefazajec.pl
Instrukcja obsługi
Aby skorzystać z możliwości elektronicznego zapisu na zajęcia w Domu Kultury „Uśmiech” należy założyć
konto w portalu strefazajęć.pl
1. Wejdź na stronę www.strefazajec.pl
2. Kliknij „zaloguj się”. Jeśli chcesz zapisać dziecko na zajęcia utwórz najpierw profil dla siebie,
potem dodasz dziecko.

3. Wpisz wymagane dane w rubryce „zarejestruj się” i kliknij przycisk „zarejestruj się”.
Jeżeli masz juz konto to zaloguj się na nie. Właścicielami konta mogą byc jedynie osoby pełnoletnie
(czytaj czerwona ramka na rysunku poniżej).

4. Po zarejestrowaniu się zostaniesz przeniesiony na swój profil

5. Możesz teraz dodać dziecko do swojego profilu.

6. Wybieramy „+ nowy profil dziecka” i wypełniamy wymagane dane. Na koniec klikamy „zapisz”.

Dodane dzieci pojawią się poniżej danych właściciela konta.

UWAGA WAŻNE: Proszę nie zakładać konta ani nie logować się przy pomocy facebooka ani innych kont
portali społecznościowych.

Zapisywanie na zajęcia
1. Wyszukujemy interesujące nas zajęcia wpisując ich nazwę lub lokalizację np. Ożarów Mazowiecki.
Po kliknięciu „szukaj” pojawi się lista zajęć.

Klikając na wybrane zajęcia zobaczymy krótki opis zajęć, ilość wolnych miejsc, kto jest organizatorem
zajęć, gdzie i kiedy odbędą się najbliższe zajęcia.

2. Przy wybranych zajęciach klikamy przycisk „zapisz”
3. Pojawia się lista z nazwiskami: własciciela konta oraz dzieci które są do konta dodane. Na zajęcia
możemy zapisać wyłącznie osobę która spełnia wymogi np. wiekowe. Przykład: Na zajęcia „Ożarowski
Klub Mam” można zapisać dzieci w przedziale wiekowym od 6 miesięcy do 3 lat. Tylko dziecko, które
spełnia te kryteria, może zostać zapisane na zajęcia. Klikamy przy jego nazwisku przycisk „zapisz”.

Przy nazwisku dziecka pojawi się napis „oczekuje na akceptację”.

Oznacza to że organizator zajęć musi zaakceptować zgłoszenie.

Po zaakceptowaniu uczestnika status zmieni się na „zapisany”. Pojawi się też przycisk „WIĘCEJ”.
Po kliknięciu w przycisk „HARMONOGRAM OPŁAT” pojawi się informacja o opłatach (czarne cyfry),
o tych które zostały już dokonane (zielone cyfry) i takich które są zaległe (czerwone cyfry).

Zaznaczamy z lewej strony wybrane raty do zapłaty i klikamy przycik „opłać wybrane raty”
na dole harmonogramu.
Dalej system poprowadzi do wybranego banku w celu dokonania przelewu. Podobnie jak w sklepach
internetowych czy popularnym portalu aukcyjnym.
Wszelkie pytania techniczne związane z założeniem konta, rejestracją lub zapisami proszę kierować
na adres p.krupa@dkusmiech.eu

