
Instrukcja zgłaszania szkoły do 
udziału w Konkursie wiedzy o 

zdrowym stylu życia 
„Trzymaj Formę!” 

rok szkolny 2018/2019 



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

 

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” 



• 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  
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” 

 



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

• Jeżeli zapomnisz hasła użyj przycisku „Przypomnij 
hasło” 



• 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 oraz e-mail do rodzica i kliknij 
„dodaj” 

• Dodanie ucznia powoduje automatyczne wysłanie na 
e-mail rodzica prośby o wyrażenie zgody na udział 
dziecka w Konkursie  

 

 



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

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



Zgoda rodzica  

• W sytuacji gdy rodzic nie otrzyma e-maila z 
prośbą o wyrażenie zgody, możliwe jest 
ponowne wysłanie e-maila za pośrednictwem 
przycisku „wyślij ponownie” 



Zgoda rodzica  

• Ważne!: Jedynie uczniowie, u których w 
kolumnie „Zgoda rodziców” widnieje TAK 
będą mogli przystąpić do konkursu 



• Jeżeli wszyscy uczniowie zostali dodani, ich dane są 
poprawne, a rodzice/opiekunowie prawni wyrazili 
zgody na udział w Konkursie, prosimy o przejście do 
kolejnego kroku 



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



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

 

 

 

 

 



• Wygenerowany formularz 
zgłoszeniowy zwiera 
jedynie nazwiska uczniów, 
których rodzice wyrazili 
zgodę na udział ucznia w 
Konkursie 



• 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 zaznaczonym miejscu żeby pobrać formularz 
zgłoszeniowy 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2018 r. (piątek) 

do 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek) 



• Dokument należy wydrukować, podpisać  i wysłać online do 
Internetowego Systemu Konkursowego  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  

14 grudnia 2018 r.  



Życzymy powodzenia   


