INSTRUKCJA REJESTRACJI NA WYDARZENIA
Fascynujący Świat Roślin
Wydział Biologii UJ oraz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ,
18 maja 2022 r.
Po kliknięciu w udostępniony link powinni się Państwo znaleźć na stronie:
http://www.plantday.com.pl/jednostka.php?nazwa=krakow

Tam, z rozwijanego Menu (biała strzałka w zielonym kółku w lewej, górnej części ekranu,
pod anglojęzycznym logo akcji) należy wybrać Zgłoszenia i rezerwacje
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Powinni zostać Państwo przeniesieni na podstronę logowania, na której należy 1. założyć nowe konto
(jeśli nigdy wcześniej nie uczestniczyło się w akcji) lub 2. zalogować się przy pomocy danych użytych
we wcześniejszych latach. W przypadku zagubienia starego hasła do logowania należy skorzystać z
przycisku Przypomnij mi hasło
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Po utworzeniu nowego konta powinni je Państwo aktywować klikając w odnośnik przesłany pod
wskazany adres e-mail (proszę sprawdzić, czy mail nie znalazł się w SPAMIE), a następnie zalogować
się na stronę.
Po zalogowaniu powinni Państwo uzyskać możliwość rezerwacji miejsc na wybrane z programu
wydarzenia. Przy każdym wydarzeniu powinna się wyświetlić liczba dostępnych (wolnych) miejsc.
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Po kliknięciu w przycisk rezerwuj (ostatnia kolumna) pod wybranym wydarzeniem powinien się
wyświetlić żółty pasek, na którym we wskazanym miejscu należy wpisać liczbę miejsc (tj. liczbę osób
zapisywanych na dane wydarzenie i godzinę) i nacisnąć znajdujący się obok po prawej stronie przycisk
Rezerwuj.

Gdyby w trakcie rejestracji zmienili Państwo zdanie, istnieje możliwość wycofania zgłoszonych
rezerwacji. Opcja ta jest dostępna również po zakończeniu bieżącej sesji, po powtórnym zalogowaniu
się na stronę. UPRZEJMIE PROSIMY O SZYBKIE WYCOFANIE SWOICH REZERWACJI W PRZYPADKU
ZMIANY PLANÓW.
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UWAGA! Po zakończeniu rejestracji i wylogowaniu się z systemu nie dostaną Państwo
automatycznie maila z potwierdzeniem rejestracji na wybrane wydarzenia. Po kilku dniach mogą
się za to Państwo spodziewać maila od Organizatorów z adresu fsr.wbbib@uj.edu.pl, w którym
zapytamy czy potwierdzają Państwo swoje przybycie.
W razie problemów/pytań prosimy o kontakt:



telefon: 12 664 79 59
e-mail: fsr.wbbib@uj.edu.pl
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