


KROK 1 
Wejście na stronę:   
www.studytravel.network 

Następnie prosimy kliknąć 
w przycisk “Join ST 
Network” by rozpocząć 
procedurę rejestracji na 
stronie. 



KROK 2 

Prosimy wpisać kolejno 
poszczególne dane: imię 
i nazwisko, stronę 
internetową Państwa 
organizacji oraz pełnioną 
rolę, czyli w tym przypadku 
„EDUCATOR”. Następnie 
należy wpisać adres 
mailowy, na który 
otrzymacie Państwo link 
potwierdzający rejestrację.  
Ostatni krok to wybór hasła 
składającego się z minimum 
6 znaków.  

Klikając przycisk 
„REGISTER”, procedura 
rejestracji Państwa konta 
jest zakończona. 



KROK 3 

Otrzymacie Państwo 
maila potwierdzającego 
rejestrację na podany 
wcześniej adres mailowy. 
Po kliknięciu w “Link” 
konto zostanie 
aktywowane. 



KROK 4 
Aby przejść do portalu, w 
oknie „Login” na stronie 
głównej 
www.studytravel.network 
wystarczy wpisać 
Państwa adres mailowy 
oraz utworzone wcześniej 
hasło. 



KROK 5 
Kolejny krok, to 
uzupełnienie szczegółów 
Państwa profilu, które 
możliwe będzie po 
kliknięciu w przycisk 
“Edit profile”. 



KROK 6 
Zaznaczone na czerwono pola są niezbędne do uzupełnienia profilu. Po uzupełnieniu 
danych należy kliknąć na przycisk “Save”. 



KROK 7 
Kolejnym ważnym 
krokiem jest powiązanie 
własnego konta z 
Państwa szkołą lub 
organizacją. Należy 
kliknąć w link w miejscu 
oznaczonym kolorem 
czerwonym. 



KROK 8 Należy wpisać nazwę 
Państwa organizacji, a 
następnie: 

A_Nazwa jest już na liście 
Wybrać nazwę i przejść 
od razu do kroku 10 

B_Nazwy nie ma na liście 
Kliknąć przycisk „ADD” i 
przejść do następnego 
kroku 



KROK 9 
Wpisanie danych Państwa 
organizacji: adres, miasto, 
kod pocztowy, kraj oraz 
numer telefonu.  

Po kliknięciu w przycisk 
“Create” profil Państwa 
organizacji zostanie 
utworzony.



KROK 10 

CZAS NA GŁOSOWANIE! 

Prosimy kliknąć na menu po 
lewej stronie “star awards”, a 
następnie na baner “VOTE 
NOW” 



KROK 11 
Przewijając stronę w dół, 
docieracie Państwo do 
kategorii “ST Star Work 
Experience Provider”. 

W rozwijanym menu należy 
odszukać “Education and 
Training Network” i dokonać 
jego wyboru. 



KROK 12 W polu „Reason for 
nomination” prosimy podać 
powód, dla którego 
zdecydowaliście się Państwo 
na nas zagłosować, a 
następnie	kliknąć na  
“Submit your voting form” 

BARDZO ISTOTNE! 
Prosimy zostawić numer “5”  
w polu “How many submission”. 
W ten sposób oddacie 
Państwo na nas 5 głosów. 



Po zakończeniu procesu 
głosowania zdjęcie danego 
profilu zostanie pokazane 
zaznaczone na zielono 5 razy. 
Oznacza to, że Państwa 5 
głosów zostało oddanych 
poprawnie.

Dziękujemy bardzo 
za oddane na nas głosy! 



P.S. 
Jeśli ktoś z Państwa 
organizacji już zagłosował, na 
ekranie głosowania pojawią się 
również jego zdjęcia profilowe. 

W każdym przypadku tylko 5 
głosów zaznaczonych na 
zielono (oznaczonych strzałką 
na obrazku) będzie branych 
pod uwagę.


