
INSTRUKCJA REJESTRACJI I 
TWORZENIA PROJEKTU



• W krokach 1 – 11 niniejszej prezentacji znajduje się instrukcja rejestracji zespołu 
oraz zmiany hasła dostępu do konta lidera.

PRZEJDŹ DO KROKU 1

• W krokach 12 – 22 niniejszej prezentacji znajduje się instrukcja wykonywania 
zadań, dodawania załączników, zapisywania postępu pracy oraz wysłania 
projektu do oceny.

PRZEJDŹ DO KROKU 12



Krok 1. Aby zarejestrować Zespół Sąsiedzki na stronie głównej konkursu należy wybrać pole „Zarejestruj zespół”.



Krok 2. Następnie należy uzupełnić formularz danymi dotyczącymi miejsca realizacji projektu oraz danymi lidera 
zespołu.



Krok 3. Po uzupełnieniu wymaganych danych należy potwierdzić akceptację regulaminu oraz zapoznanie się z 
klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych. Zgoda na otrzymywanie informacji o projektach Fundacji 
BOŚ jest dobrowolna.



Krok 4. Po zarejestrowaniu zespołu Organizator zapoznaje się z przesłanymi danymi i potwierdza udział Państwa 
zespołu w konkursie. Na podany adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie wraz z hasłem dostępu do konta 
lidera zespołu. Jeśli wiadomość nie będzie widoczna w głównej skrzynce, prosimy o sprawdzenie spamu.



Krok 5. Aby zalogować się do konta lidera na stronie głównej konkursu należy wybrać pole „Zaloguj się”.



Krok 6. W oknie logowania należy wpisać podaną w formularzu nazwę użytkownika lub adres mailowy, a 
następnie wpisać hasło z wiadomości potwierdzającej rejestrację. 
UWAGA - jeśli wiadomość nie pojawi się w skrzynce odbiorczej, prosimy o sprawdzenie skrzynki spamu.



Krok 7. Po zalogowaniu użytkownik zostanie przeniesiony na stronę główną konkursu. W celu sprawdzenia 
poprawności wprowadzonych danych i zmiany hasła należy wybrać pole „Twój zespół”. 



Krok 8. Następnie należy wybrać pole „Edycja profilu”.



Krok 9. Po upewnieniu się, że podane dane są prawidłowe należy przejść na dół strony. 



Krok 10. Po wyborze pola „Ustaw nowe hasło” należy wpisać nowe hasło, a następnie wybrać pole „Zaktualizuj 
profil”.



Krok 11. Aby wrócić do strony głównej konkursy należy wybrać pole „Zielona Ławeczka” w górnej części strony.



Krok 12. Lista zadań do wykonania dostępna jest w zakładce „Plan działań”. 



Krok 13. W planie działań należy wybrać pole „przejdź do etapu”.



Krok 14. Pod opisem konkursu znajduje się lista zadań oraz formularz „Dodatkowe dane dotyczące realizacji 
opracowanego projektu”, który należy uzupełnić równolegle z wykonywaniem zadań konkursowych.
Formularz zostanie omówiony w kroku 20.



Krok 15. Aby rozpocząć wykonywanie zadań należy wybrać pole „przejdź do zadania”. Zadania należy wykonywać 
w kolejności podanej przez Organizatora konkursu.



Krok 16. Przy wykonywaniu każdego z zadań należy zapoznać się z ich treścią i opisem. 



Krok 17. W większości zadań konieczne jest pobranie plików (są one zaznaczone pogrubioną czcionką) do 
uzupełnienia i dodanie ich w formie załączników. Pole wskazane zieloną strzałką jest miejscem, w którym należy 
wpisać tekst.



Krok 18. Aby dodać załącznik konieczne jest zapisanie treści wpisanej w polu tekstowym za pomocą przycisku 
„Zapisz zmiany”. Po zapisaniu będzie możliwa jej edycja.

Krok 19. Aby dodać niezbędne pliki należy wybrać pole „Dołącz plik(i)”, a następnie wskazać miejsce zapisu plików 
na komputerze.



Krok 20. Przed wysłaniem projektu do oceny konieczne jest uzupełnienie formularza „Dodatkowe dane dotyczące 
realizacji opracowanego projektu” danymi przedstawionymi w treści zadań. 
Formularz znajduje się pod listą zadań w zakładce „Plan działań”.



Krok 21. Po uzupełnieniu formularza, należy wybrać pole „Zapisz zmiany”.



Krok 22. Po uzupełnieniu treści wszystkich zadań, dodaniu niezbędnych załączników i uzupełnieniu formularza 
należy wybrać pole „Wyślij projekt do oceny”.
UWAGA - po wysłaniu projektu do oceny możliwość edycji poszczególnych zadań zostanie zablokowana. Przed 
wysłaniem prosimy upewnić się, że wszystkie zadania zostały w pełni wykonane.



NA PAŃSTWA PROJEKT OSIEDLOWEGO 
MINIOGRODÓW CZEKAMY DO 6 CZERWCA

UWAGA – 6 CZERWCA TO NIEDZIELA, BIURO FUNDACJI BOŚ JEST 
NIECZYNNE. OSTATNI DZIEŃ NA KONSULTACJE PROJEKTÓW TO PIĄTEK –

4 CZERWCA



ŻYCZYMY POWODZENIA PRZY 
PRACY NAD PROJEKTEM!
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