
INSTRUKCJA JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ ORAZ ZAGŁOSOWAĆ
W KONKURSIE „PODWÓRKO TALENTÓW” 2018

LELIS, Plac Wiejski w Aleksandrowie

1. Wchodzimy na stronę: www.podworko.nivea.pl

2. Na otwartej stronie wybieramy: LOGOWANIE / REJESTRACJA

3. Jeśli jesteś PIERWSZY raz na stronie musisz dokonać rejestracji.

http://www.podworko.nivea.pl/


Wypełniamy pola po prawej stronie wpisując: Imię, Nazwisko, adres E-mail oraz własne hasło (musi zawierać 
małe i wielkie litery oraz co najmniej jedną cyfrę).
UWAGA: W głosowaniu nie zostaną uwzględnione głosy oddane z adresów utworzonych z
domen tymczasowych, adresów seryjnych, zawierających cyfry, znak kładki „_”, myślnik „-” lub znak 
plus „+”.  O ile Twój adres nie spełnia wymagań to proszę na potrzeby konkursu założyć adres pocztowy 
spełniający te kryteria.
Zaznaczamy pola o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaznaczamy, że nie jesteśmy 
robotem i klikamy ZAREJESTRUJ SIĘ.

Jeśli wszystkie dane były poprawne ujrzymy komunikat:

W ciągu kilku chwil na nasz adres email powinna przyjść wiadomość o potwierdzeniu rejestracji. Wchodzimy 
na swoją skrzynkę email, której adres podaliśmy w rejestracji i klikamy w link od organizatora konkursu, który 
aktywuje nasze konto.

Rejestrację przeprowadza się tylko raz dla danej osoby.

4. Mając już założone konto możemy się ZALOGOWAĆ i oddawać głosy.
Klikamy na stronie jak w punkcie 2. na LOGOWANIE/REJESTRACJA  i wpisujemy swój adres email oraz 
hasło podane przy rejestracji.



Jeśli to nasz prywatny komputer możemy zaznaczyć opcję Zapamiętaj mnie, żeby nie wpisywać tych danych 
za każdym razem.
Jeśli wszystko odbyło się bez błędów ujrzymy stronę główną konkursu.

5. Klikamy na ZASADY:

...i na dole strony w GŁOSUJ:



6. Wyszukujemy miejscowość poprzez wpisanie tylko nazwy gminy LELIS w polu miejscowość:

...i po znalezieniu klikamy GŁOSUJ:

Podczas pierwszego razu wyjdzie komunika, żeby
zaakceptować regulamin – klikamy DALEJ po
zaznaczeniu akceptacji:



Zdarzy się też kontrola, czy „nie jesteś robotem:

7. Nasz głos będzie policzony jak ujrzymy taki komunikat:

 

Namawiam wszystkich do regularnego, codziennego głosowania na film z naszej gminy. 
Zakończenie głosowania jest w dniu 21 czerwca ..i do tego czasu możemy razem, wspólnie wygrać plac zabaw 
dla naszych dzieciaków!

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę śmiało pisać. Najszybciej jest poprzez Facebook:
https://www.facebook.com/solectwo.aleksandrowo lub poprzez email: soltys@aleksandrowo.pl

Liczę na Was!

 

mailto:soltys@aleksandrowo.pl
https://www.facebook.com/solectwo.aleksandrowo

