
 

1. W menu ZAPISY na stronie głównej wybieramy wydarzenie, w którym chcemy uczestniczyć. 

Wszystkie wydarzenia organizowane przez PSNE są pogrupowane w 4 główne kategorie: 

KURSY STACJONARNE, REKOLEKCJE I KURSY ONLINE, SEMINARIA ONLINE oraz RE-

TRANSMISJE. 

                

2. Przechodzimy na kartę wybranego kursu, gdzie można się zapoznać z opisem kursu, 

podstawowymi informacjami organizacyjnymi, czy też w podglądzie kursu zobaczyć krótki 

filmik z zaproszeniem. Decydując się na uczestnictwo, klikamy w przycisk ZAPISZ SIĘ. 

                

 

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS STACJONARNY LUB REKOLEKCJE ONLINE 

NA PLATFORMIE KURSOWEJ PSNE? 



3. Zostaniemy przekierowani do koszyka z podsumowaniem, W tym miejscu możemy wrócić do 

strony głównej i zapisać się na kolejne wydarzenia, skorzystać z oferty sklepu PSNE, bądź 

przejść bezpośrednio do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 

              

             

4. Po przejściu do formularza zgłoszeniowego należy wypełnić TWOJE DANE. W przypadku 

wydarzeń online, wymagane jest założenie konta użytkownika, które pozwoli na bezpośredni 

dostęp do zamówionych treści. W przypadku zapisów na kurs stacjonarny, konto 

użytkownika nie jest wymagane. Jednakże pozwala ono na śledzenie historii kursów, dostępu 

do informacji organizacyjnych, jak również w przyszłości pozwoli na automatyczne 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  

                

5. Po wypełnieniu danych kontaktowych, należy wybrać odpowiednią formę płatności. W celu 

szybkiej realizacji zgłoszenia, zachęcamy do korzystania z PŁATNOŚCI ONLINE. Następnie 



należy zapoznać się regulaminem i akceptować warunki. Ostatnim krokiem jest kliknięcie 

przycisku finalizującego zgłoszenie na kurs.  

               

6. Przechodzimy wówczas do strony z PODSUMOWANIEM ZGŁOSZENIA. W przypadku wyboru 

przelewu bankowego jako formy płatności, zostanie wysłana wiadomość email, na wskazany 

w formularzu kontaktowym adres z danymi do przelewu. Zgłoszenie zostanie zrealizowane 

po zaksięgowaniu wpłaty.  

               

7. System wysyła WIADOMOŚCI EMAIL ze statusem zgłoszenia oraz informacje organizacyjne 

dotyczące kursu.  

8. W przypadku założenia konta użytkownika, po weryfikacji zgłoszenia, kurs będzie widoczny 

w PANELU UŻYTKOWNIKA. Dostęp do panelu użytkownika odbywa się poprzez kliknięcie w 

przycisk PROFIL, w prawym górnym rogu strony PSNE lub w przycisk ZALOGUJ SIĘ.  



                

9. Wchodząc w zakładkę AKTYWNE KURSY, mamy widoczne wszystkie kursy, w których 

zgłoszono chęć uczestnictwa.  

                

10. Klikamy w nazwę kursu i przechodzimy do SZCZEGÓŁOWEJ KARTY KURSU. 

                

11. Klikając w przycisk ROZPOCZNIJ KURS przechodzimy do zawartości danego kursu. W 

przypadku kursów stacjonarnych, znajduję się tam INFORMACJE ORGANIZACYJNE. 

Natomiast w przypadku wydarzeń online, znajdują się tam LINKI DO KONFERENCJI oraz inne 

materiały pomocnicze. 



                

12. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji :) 


