
Instrukcja zgłaszania szkoły do 
udziału w Konkursie wiedzy o 

zdrowym stylu życiazdrowym stylu życia
"Trzymaj Formę!"

rok szkolny 2016/2017



• Wejdź na stronę główną Konkursu 
https://konkurs.trzymajforme.pl



• Kliknij na zakładkę „Rejestracja” znajdującą się 
na górze strony głównej



• Uzupełnij formularz zgodnie ze schematem



• Zapoznaj się z treścią regulaminu, klikając „regulamin 
konkursu”



• Zaakceptuj regulamin, klikając kwadracik 

• Kliknij „wyślij formularz”• Kliknij „wyślij formularz”



• Po wysłaniu formularza, na stronie Konkursu pokaże 
się informacja o wysłaniu wiadomości mailowej na 
podany przez Ciebie adres e-mail

• Zaloguj się na swoją skrzynkę e-mail, znajdź • Zaloguj się na swoją skrzynkę e-mail, znajdź 
i otwórz wiadomość od nadawcy „Konkurs Trzymaj 
Formę”. 
Wiadomość jest zatytułowana „Rejestracja”



• Potwierdź rejestrację klikając na link umieszczony w 
treści wiadomości e-mail



• Po kliknięciu linku, zostaniesz przeniesiony na stronę 
Konkursu, gdzie zobaczysz następującą wiadomość:

• Następnie kliknij „Zaloguj się”• Następnie kliknij „Zaloguj się”



• Wpisz login i hasło podane podczas rejestracji szkoły  
i kliknij „zaloguj się”



• Po zalogowaniu zostaniesz przeniesiony do zakładki 
„Moje konto”



• Żeby dodać uczniów, kliknij „zarządzaj listą uczniów” 
lub „przejdź do kolejnego kroku”



• Kliknij „dodaj ucznia” żeby wpisać nowego ucznia na 
listę uczestników Konkursu



• Wpisz dane ucznia i kliknij „dodaj”



• Kliknięcie „krzyżyka” przy nazwisku ucznia spowoduje 
usunięcie go z listy

• Kliknięcie „pióra” przy nazwisku ucznia pozwoli 
zmienić jego dane



• Możesz dodać kolejnego ucznia klikając „dodaj 
ucznia”. Kiedy wszyscy uczniowie są na liście, kliknij 
„przejdź do kolejnego kroku”



• Kliknij „Podgląd formularza zgłoszeniowego”. 
Formularz zostanie pobrany na Twój komputer pod 
postacią pliku PDF 



• Znajdź formularz zgłoszeniowy na dysku swojego 
komputera, otwórz go i sprawdź poprawność 
zawartych w nim danych. 



• Jeżeli dane w formularzu są poprawne, wróć do 
strony Konkursu i  kliknij „przejdź do kolejnego 
kroku”

UWAGA, po przejściu do kolejnego kroku jakakolwiek 

zmiana danych szkoły i uczniów nie będzie możliwa 



• Kliknij w zaznaczonych miejscach, żeby pobrać 
formularz zgłoszeniowy i formularz zgody 
rodziców/opiekunów dziecka



• Adres do wysłanie formularza zgłoszeniowego

W zależności od wskazanego podczas wypełniania W zależności od wskazanego podczas wypełniania 
formularza województwa w tym miejscu pojawi się adres 
do właściwej terenowo WSSE zgodnie z załącznikiem nr 5 
do regulaminu Konkursu 



• Dokumenty należy wydrukować, podpisać i wysłać 
listownie na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej właściwej terenowo dla lokalizacji 
Twojej szkoły.

• Dokumenty wyślij z dopiskiem „Konkurs wiedzy o 
zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!” 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 

23 grudnia 2016 r. (decyduje data stempla 

pocztowego). 



Życzymy powodzenia  Życzymy powodzenia  


