KROK 1 – WYSZUKIWANIE KURSÓW
Wyszukać kurs można na trzy sposoby:
I.

Wybierając kategorię kursu z paska w górnej części ekranu:

Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu:

II.

Wybierając kategorię kursu z panelu w lewej części ekranu:

III.

Korzystając z opcji „WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE”. W tym celu należy kliknąć dowolną
kategorię kursów na pasku w górnej części ekranu lub link „kategorie wyszukiwania” w prawym górnym rogu
strony:

Po
wykonaniu
powyższej
czynności
„WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE”:

pojawi

się

strona

z

panelem

opcji

Korzystając z opcji „WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE” mogą Państwo poszukać kurs uzupełniając jedno
lub więcej pól spośród następujących:




„Kategoria” – wybierają Państwo z listy rozwijanej odpowiednią dziedzinę
„Wpisz szukaną frazę” – wpisują Państwo słowa kluczowe dla interesującego Was kursu
„Data najbliższego szkolenia” – ustalają Państwo przedział czasowy, w którym chcieliby odbyć kurs

KROK 2 – WYBÓR KURSU
Po wybraniu kategorii kursu pojawia się ekran z jej charakterystyką oraz listą tematów oferowanych kursów:

Po kliknięciu na temat kursu pojawia się ekran z opisem kursu i jego krótką charakterystyką:

KROK 3 – WYBÓR TERMINU KURSU
Termin należy wybrać z listy rozwijanej w prawym dolnym narożniku strony:

UWAGA!
Określenie „NABÓR CIĄGŁY” oznacza zapis na kurs w terminie, który zostanie ustalony po zebraniu
odpowiedniej liczby zgłoszeń.

KROK 4 – DODANIE WYBRANEGO KURSU DO KOSZYKA
Po wybraniu terminu kursu należy złożyć zamówienie wybierając pole „Dodaj do zamówienia” w prawym
dolnym narożniku strony:

Po dodaniu do zamówienia wybranego kursu pojawia się okno koszyka z wybranym szkoleniem. Kolejne
kursy można dodawać do koszyka wybierając pole „Powrót do oferty” i powtarzając kroki 2 – 4.

KROK 5 – ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
Po wybraniu wszystkich interesujących szkoleń należy podsumować zamówienie, wybierając pole
„Finalizuj zamówienie”:

KROK 6 – WYSŁANIE ZAMÓWIENIA
Po złożeniu zamówienia pojawia się ekran z wyborem sposobu wysłania zamówienia:

I.

dla osób, które wcześniej nie założyły konta – pola „Zakończ jednorazowe zamówienie” lub
„Zamów zakładając konto”:

Jeśli wybiorą Państwo to pole, każda kolejna wizyta
na stronie i wybór kursu będą oznaczały konieczność
ponownego uzupełniania formularza z danymi
osobowymi.

Podczas składania każdego kolejnego zamówienia
wystarczy zalogować się na konto, a formularz
z danymi osobowymi będzie dostępny, także
z możliwością edycji.

Następnie należy wypełnić formularz z danymi:

Informacja dla osób zakładających konto.
Aby założyć konto, obowiązkowo należy
wypełnić
dwa
pierwsze
pola
w formularzu. W tym przypadku po
wysłaniu zamówienia na adres e-mail
podany w formularzu otrzymują Państwo
link – kliknięcie w niego jest ostatnim
krokiem w procesie założenia konta.
Uwaga!
W formularzu
obowiązkowe.

pola

oznaczone

*

są

II.

dla osób zalogowanych na koncie – panel logowania:

Ostatnim elementem wysłania zamówienia jest wybór pola „Zamów”:
Uwaga!
W formularzu znajduje się nieobowiązkowe do
wypełnienia pole „Uwagi do zamówienia” –
w tym miejscu warto uwzględnić takie
informacje jak:
 miejscowość, w której chcieliby Państwo, aby
odbyło się szkolenie,
 terminy, w których nie są Państwo dyspozycyjni,
 typ szkoły, w której Państwo pracują itp.,
 inne wskazania…

KROK 7 – POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE
Po otrzymaniu zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia, nasz konsultant skontaktuje się z potencjalnym
uczestnikiem, informując, w jakich pobliskich miastach aktualnie odbywają się szkolenia z wybranego tematu.
Złożenie zamówienia nie jest jeszcze potwierdzeniem udziału w kursie, ale sygnałem dla nas, że należy
podjąć kontakt z osobą zainteresowaną.
W kolejnym kroku następuje wybór miejsca i dogodnego terminu – o tych możliwościach informuje konsultant.
W przypadku braku satysfakcjonujących terminów zgłoszenie pozostaje w bazie do momentu zebrania
kolejnych zgłoszeń i ustalenia terminu szkolenia dla kolejnej grupy, na zajęcia której zostają Państwo
ponownie zaproszeni.
Po dokonaniu wstępnych ustaleń z osobą zainteresowaną konsultant przesyła mailowo potwierdzenie.
W odpowiedzi na te informacje należy dokonać odpowiedniej opłaty zgodnie ze wskazówkami
przekazanymi w mailu.
Data księgowania wpłaty jest dopiero datą oficjalnego potwierdzenia uczestnictwa.
Szczegółowe zapisy dotyczące organizacji kursów znajdują się w REGULAMINIE.
Jeśli mają Państwo pytania i wątpliwości, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony – zakładka
„Kontakt”:

lub korzystając z jednej z poniższych możliwości:
e-mail: oaku@scientia.org.pl
tel.: +48 517 363 353
numer GG: 25517116
skype: OAKU-SCIENTIA

