Projekt „Przez kształcenie do sukcesu”
Jak zgłosić się na szkolenie?
Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny ze strony
projektu: https://www.vulcan.edu.pl/strona/projekt-przez-ksztalcenie-do-sukcesu-582.
Uczestnicy projektu, by zapisać się na szkolenie muszą wcześniej zarejestrować i zalogować się
w internetowym systemie szkoleń ODKKO VULCAN.
W tym celu:
1. Przejdź na stronę projektu, korzystając z podanego wyżej adresu.
2. Pobierz na dysk dostępny tam harmonogram szkoleń.

Instrukcja zgłoszenia na szkolenie

Harmonogram szkoleń

3. Na stronie projektu kliknij przycisk

.

4. Na stronie Zapisz się na szkolenie, skorzystaj z opcji Zapisz się po zalogowaniu.

Link do Rejestracji

Jeśli nie masz jeszcze konta w internetowym serwisie szkoleniowym ODKKO VULCAN, skorzystaj z linku
poniżej przycisku Zaloguj się i zarejestruj się.

Aby się zarejestrować należy:
•

Kliknąć link Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

•

Na stronie rejestracji rozpocząć proces wybierając przycisk Rejestracja Uczestnika (Uczestnik
szkolenia).

•

Podać swój numer Pesel i kliknąć przycisk Rozpocznij proces rejestracji.

•

Uzupełnić formularz wymaganymi danymi (niezbędne pola oznaczone są *).

•

Zatwierdzić operację przyciskiem Zarejestruj się w systemie.

•

Wrócić na stronę logowania, klikając przycisk Przejdź do logowania.

5. Na stronie logowania wpisz swój Pesel i podaj hasło. Zatwierdź dane przyciskiem Zaloguj się.
Logowanie przeniesie Cię do Twojego konta w internetowym systemie szkoleń ODKKO VULCAN.
6. Otwórz pobrany wcześniej Harmonogram szkoleń i znajdź w nim szkolenie, na które chcesz się
zapisać. Skopiuj kod tego szkolenia.

Kody szkoleń

7. Na stronie Twojego konta znajdź pole Wpisz kod szkolenia i wklej tam skopiowany z harmonogramu
kod. Zatwierdź operację klikając Wyślij.

Miejsce na wklejenie
kodu szkolenia

8. System przeniesie Cię do formularza zgłoszenia na wybrane przez Ciebie szkolenie.
Uzupełnij brakujące dane (niezbędne są dane oznaczone *).

9. Za pomocą przycisku Wybierz/ Zmień pracodawcę otwórz okno wyboru i wyszukaj swoją szkołę.
Wpisz tylko miejscowość i ulicę, a system sam podpowie Ci szkoły o takich danych.
Zaznacz na liście podpowiedzianych jednostek swoją szkołę i zatwierdź wybór przyciskiem
Zapisz i zamknij.
10. Proces zapisywania się na szkolenie zakończ klikając przycisk Wyślij zgłoszenie.

