Piano e Forte 2022 - Crowdcast.io/sfogato – Przewodnik użytkownika
W jaki sposób zalogować się na wydarzenie?
1. Harmonogram wykładów odbywających się w ramach Akademii Piano e Forte 2022
znajduje się na stronie internetowej: https://akademia.pianoeforte.pl, gdzie także znajduje
się formularz zgłoszenia.
2. Linki do każdego wykładu zostaną opublikowane po zamknięciu listy zgłoszeń do udziału
w Akademii Piano e Forte 2022 na stronie https://akademia.pianoeforte.pl oraz na profilu
Towarzystwa Muzyczno-Artystycznego Sfogato na platformie Crowdcast.io/sfogato

3. Klikając w link system skieruje Państwa na stronę konkretnego wydarzenia, gdzie
konieczne będzie podanie hasła, które otrzymają Państwo od Organizatora w wiadomości
potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.

4. W następnym kroku system poprosi o podanie adresu e-mail.

5. Po kliknięciu przycisku ENTER zostaną Państwo skierowani przez system na stronę,
na której będą mogli Państwo wybrać sposób zalogowania na wydarzenie:

6. a) Pierwszy sposób [ENTER PASSWORD] jest logowaniem przez wcześniej utworzone
konto na platformie Crowdcast.io. (Na końcu Przewodnika znajduje się instrukcja jak

utworzyć konto na platformie Crowdcast.io). Ta opcja jest bardziej wygodna, gdyż umożliwia
pominięcie pozostałych kroków.
6. b) Drugi sposób [Email me a login link] jest logowaniem przy użyciu jednorazowego
linku potwierdzającego rejestrację na wydarzenie otrzymanego z systemu Crowdcast.io na
podany adres e-mail. Po kliknięciu tej opcji otrzymają Państwo link na swój adres e-mail
(czasami trafia do folderu SPAM).

W treści wiadomości znajduje się przycisk [Complete My Registration] oraz link
do skopiowania.

7. Po kliknięciu przycisku (lub skopiowaniu linku i wklejeniu do przeglądarki) powrócą
Państwo na stronę wydarzenia na platformie Crowdcast.io, gdzie system poprosi o powtórne
podanie hasła na wydarzenie (lub kliknięcię przycisku [RETURN TO EVENT], jeśli już
wcześniej logowali się Państwo na wydarzenie i chcą obejrzeć powtórzenie).

8. Po wpisaniu hasła (lub kliknięciu przycisku) zostaną Państwo zalogowani na wykład.

Jak założyć konto na platformie Crowdcast.io?
9. Na stronie www.crowdcast.io należy kliknąć link SIGN IN.

10. W kolejnym kroku należy kliknąć link OR SIGN INSTEAD poniżej białego pola:

11. Po pojawieniu się kolejnego okna należy podać:
- adres e-mail
- hasło
- oraz zaakceptować warunki i politykę prywatności

12. W ostatnim kroku należy podać imię (lub imię i nazwisko, jeśli Państwo chcą być w ten
sposób identyfikowani jako uczestnicy wydarzenia) oraz kliknąć przycisk [SAVE].

13. Po utworzeniu konta należy wybrać wydarzenie z harmonogramu na stronie internetowej
https://akademia.pianoeforte.pl lub z profilu crowdcast.io i postępować zgodnie
z punktami 3-6. a) Przewodnika użytkownika.
Życzymy Państwu owocnego czasu w ramach Akademii Piano e Forte 2022!!!
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