Economica Hungarica Alapítvány

Útmutató az Economica Hungarica Alapítvány honlapján történő regisztráláshoz

Az Economica Hungarica Alapítvány pályázati rendszerének használatához
regisztrációra van szükség. A pályázati rendszer használatán felül egyéb előnye is
van a honlapon történő regisztrálásnak:
• Egyszerűbb kapcsolattartás – az Alapítvány minden fontos eseményről
elsősorban e-mailt küld a regisztrált felhasználók számára
• Dokumentumok letöltése – a pályázati felhívások teljes szövege és azok
segédletei illetve mellékletei regisztrált felhasználók számára érhető el

A regisztrációs űrlap a honlap kezdőlapján, a jobb felső sarokban látható
„Bejelentkezés” feliratú, sárga téglalpra kattintva érhető el, amelynek kitöltése az
első lépés a regisztráció folyamatában.

Az űrlapot a következő adatokkal szükséges kitölteni:
a) Pályázó vezeték- és keresztneve – ahogyan a személyi igazolványon szerepel
(pl.Josip Leveleš)
b) Pályázó vezeték- és keresztneve magyarul – amennyiben eltér a horváttól (pl.
Leveles József)
c) OIB - adószám
d) Cím - a személyi igazolványon szereplő utca és házszám
e) Település – a személyi igazolványon szereplő lakóhely
f) Irányítószám
g) Telefon – A telefonszámot 099, illetve 031 formátumban szükséges beírni
h) E-mail – aktív e-mail címet szükséges beírni, amelyet a pályázó gyakran követ
és könnyen hozzá tud férni
i) Jelszó- szabadon választható jelszó, amelyet betűk (kisbetű, nagybetű),
számok és azoknak kombinációja képezheti. Legalább 6 karakterből kell
állnia. Javasolt egy könnyen megjegyezhető szó, amelyre minden esetben
emlékszik.
j) Jelszó megerősítése – még egyszer írja be a kiválasztott jelszót
Kérjük olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, melyet az űrlap bal alsó részében
„Adatvédelmi szabályzat” linken talál. Miután elolvasta, és az abban foglaltakkal
egyetért, a fenti adatvédelmi szabályzat mellett lévő kis kockát pipázza ki, mert
anélkül nem lehetséges a regisztráció végrehajtása.

Az űrlap kitöltése után, a felhasználó az általa megadott e-mail címre egy aktivációs
linket kap, amelynek kattintásával a regisztrációs folyamat lezárul. Ezt követően a
dokumentum további szövegében leírt lépésekkel követve jelentkezzen be.
BEJELENTKEZÉS
A honlap kezdőlapján, a jobb felső sarokban látható „Bejelentkezés” feliratú, sárga
téglalp ujabb kattintásával a bejelenkezési űrlap fog megnyilni.

A mezőkbe a regisztrációnál megadott e-mail címet és a kiválasztott jelszót
szükséges beírni.
Miután sikeresen bejelentkezett a pályázati rendszerbe, személyes adatait
módosíthatja és elkezdheti pályázatának elkészítését.
A rendszer működéséhez kapcsolódó technikai telefonos segítség a 031/283-682
számon érhető el munkanapokon 9 - 15 óra között, e-mailben a info@economicahungarica.eu címre küldhetik el az erre vonatkozó kérdéseiket.

