Kongres Szkół i Przedszkoli
23-24.08.2022
Rejestracja i/lub logowanie na Platformie Kongresu_INSTRUKCJA
Posiadasz konto lub otrzymałeś zaproszenie do Centrum Kompetencji VULCAN.
Jak zalogować się na platformę celem udziału w Kongresie Szkół
i Przedszkoli?

Krok 1: Otrzymałeś zaproszenie do Centrum Kompetencji VULCAN
• Klikamy w pole „przyjmij zaproszenie” i przechodzimy do rejestracji konta

Krok 2: Rejestracja.
•

Wypełniamy formularz rejestracyjny – niezbędne dane to imię, nazwisko, adres e-mail oraz
hasło, które będzie nam służyć do logowania się na nasze konto w Centrum Kompetencji.
Rekomendujemy podanie także numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu, gdyby wystąpiły
jakieś problemy. Data urodzenia jest potrzebna dla celów dokumentacji placówki
doskonalenia nauczycieli – nie jest polem wymaganym, jednak jest niezbędna do wystawiania
zaświadczeń o ukończeniu poszczególnych szkoleń.
Wskazujemy ponadto pełnioną rolę (stanowisko) oraz typ placówki, w której pracujemy.

•

Zaznaczamy pole akceptacji regulaminu. Opcjonalnie zaznaczamy zgodę na przetwarzanie
danych. Klikamy Zarejestruj.

Krok 3: Aktywacja konta.
Na podany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem służącym
potwierdzeniu rejestracji. Po jej otrzymaniu klikamy w znajdujący się tam link bądź wklejamy go do
paska adresowego przeglądarki.

Uwaga: wiadomości zazwyczaj docierają po kilku minutach, jednak niektóre systemy antyspamowe
mogą opóźnić dostarczenie wiadomości. Prosimy zatem o odrobinę cierpliwości. Prosimy także
sprawdzić, czy wiadomość nie została umieszczona w folderze Spam lub Powiadomienia.

Jeśli jednak po kilku godzinach wiadomość nie dotrze, prosimy o kontakt (z adresu e-mail podanego
przy rejestracji) na ck@vulcan.edu.pl.
•

Po zalogowaniu wchodząc w zakładkę Moje Centrum Kompetencji, po lewej stronie pojawi
się menu. Po wejściu w zakładkę Moje wydarzenia na żywo - możliwe będzie uczestnictwo
w Kongresie Szkół i Przedszkoli.

Jeżeli posiadasz już konto w Centrum Kompetencji VULCAN – pomijasz kroki związane z
rejestracją. Po zalogowaniu się do platformy przechodzisz do zakładki Moje Centrum Kompetencji.

UWAGA: nie otrzymałaś zaproszenia – skontaktuj się z dyrektorem swojej placówki, od którego
otrzymasz zaproszenie. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości pisz na
ck@vulcan.edu.pl

