
Instrukcja zmiany i odzyskiwania hasła



Skąd wziąć hasło do logowania?
Hasło do logowania zostało wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji, zaraz po jej 
ukończeniu. Można je znaleźć w miejscu wskazanym na grafice.

Twoim loginem jest adres e- mail podany podczas rejestracji

Tu znajdziesz Twoje hasło.  Wiemy, że może wydawać się skomplikowane dlatego 
w dalszej części instrukcji wyjaśnimy jak można je zmienić.

Jeśli na Twoją skrzynkę nie dotarł mail koniecznie zgłoś to do biura konkursu pod adresem 
laweczka@fundacjabos.pl



Co znajdziesz w instrukcji?

Chcesz zmienić hasło? Spójrz na slajdy 3-7

Nie pamiętasz hasła? Spójrz na slajdy 8-14



Zmiana hasła – krok 1 
Po zalogowaniu wybierz przycisk „Twój zespół”



Zmiana hasła – krok 2 

Kolejnym krokiem jest wybranie przycisku „Edycja profilu”

Tu pojawi się nazwa Twojego zespołu…

A tu jego dane kontaktowe



Zmiana hasła – krok 3 

Przewiń stronę na sam dół

Wybierz przycisk „ustaw nowe hasło”.



Zmiana hasła – krok 4 

System sam zaproponuje bezpieczne hasło, ale w to pole możesz 
wpisać również swoją propozycję hasła.

Następnie wybierz przycisk „Zaktualizuj profil” i zaloguj się ponownie, już z wykorzystaniem nowego hasła.



Odzyskanie hasła– krok 1 
Po wejściu na stronę główną wybierz przycisk „Zaloguj się”.



Odzyskanie hasła– krok 2 
Po ukazaniu się okna logowania wybierz opcję „Odzyskiwanie hasła”



Odzyskanie hasła– krok 3  
Wpisz adres e-mail podany podczas rejestracji i wybierz przycisk 
„Zdobądź nowe hasło”

Tu wpisz adres  e-mail podany podczas 
rejestracji



Odzyskanie hasła– krok 4  
Pojawia się kolejne okienko informacyjne, teraz sprawdź podaną 
skrzynkę mailową.



Odzyskanie hasła– krok 5  
Na skrzynce mailowej powinien pojawić się mail na wzór poniższego. 
Jeśli wiadomość nie dotarła, prosimy o kontakt z biurem konkursu. 
Warto sprawdzić również folder ze spamem.

Należy kliknąć w link znajdujący się w tym 
miejscu

W tym miejscu znajduje się twój adres e- mail.



Odzyskanie hasła– krok 6  
We wskazanym oknie wpisz wybrane przez siebie hasło, stosując się do 
podanych wskazówek. Możesz również skorzystać z opcji „Generuj 
hasło”, która tworzy hasło automatycznie. Następnie wybierz przycisk 
„Zapisz hasło”

Automatyczne generowanie hasła

Tu wpisz swoje nowe hasło

Zapisanie operacji

System sam oceni czy jest ono wystarczająco 
silne



Odzyskanie hasła– krok 7  
Możesz zalogować się za pomocą nowego hasła 



W razie pytań bądź problemów 
zapraszamy do kontaktu pod adresem 

laweczka@fundacjabos.pl
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