INSTRUKCJA JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ ORAZ ZAGŁOSOWAĆ
W KONKURSIE „PODWÓRKO TALENTÓW”
ALEKSANDROWO, GM. LELIS
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.

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 „-_” lub znak
„+”.

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 (Potwierdzenie konta).
UWAGA: Jeśli w ciągu 30 minut od rejestracji nie dostaniesz maila aktywacyjnego to zaloguj się na pocztę i
sprawdź folder SPAM! Może się zdarzyć, że wiadomość trafi tam przez pomyłkę.
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. Następnie należy odszukać nasz film konkursowy.
Po prawej stronie jest wyszukiwarka. Nie musimy wypełniać wszystkich pól.
Wystarczy, że w rubrykę miejscowość wpiszemy Lelis i klikniemy ZNAJDŹ LOKALIZACJĘ.

Na pierwszym planie będzie nasz materiał:

6. Klikamy na GŁOSUJ, a w okienku zaznaczamy, że Akceptujemy regulamin konkursu i klikamy DALEJ:

Po raz kolejny potwierdzamy, że jesteśmy ludźmi:

..i klikamy POTWIERDŹ.

Nasz głos będzie policzony jak ujrzymy taki komunikat:

Namawiam wszystkich do regularnego, codziennego głosowania na film z naszej gminy.
Zakończenie głosowania jest w dniu 31 lipca ..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!

