AKO ZAREGISTROVAŤ SVOJU ŠKOLU NA MARATÓN PÍSANIA LISTOV 2022
1. Navštívte stránku https://maraton.amnesty.sk
a kliknite na žlté tlačidlo REGISTRÁCIA/PRIHLÁSENIE

2. Prihláste sa do vášho účtu:
a. Ak ste si účet vytvorili v minulosti, jednoducho sa prihláste
b. Ak ste zabudli heslo, kliknite na odkaz Zabudli ste heslo? pod kolonkou Heslo
c. Ak ste si v minulosti profil nevytvárali, kliknite na žlté tlačidlo
CHCEM ZORGANIZOVAŤ PODUJATIE

Ak ste sa prihlásili do účtu, ktorý ste si vytvorili v minulosti, tento krok môžete preskočiť a
pokračujte na krok 3. Ak si vytvárate nové užívateľské konto, postupujte podľa inštrukcií v
tejto sekcii.
Vyplňte osobné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail) a zakliknite súhlas so
spracovaním osobných údajov. Ak máte záujem o odber nášho newslettera, zakliknite aj

kolonku Chcem dostávať informácie o prípadoch e-mailom. Kolonka štát nám hapruje, takže
sa vám ju žiaľ vyplniť nepodarí, je to v poriadku.
Stlačte žlté tlačidlo POKRAČOVAŤ.

Stránka vás následne presmeruje na nastavenie hesla. Po nastavení hesla kliknite na žlté
tlačidlo POKRAČOVAŤ.

Po vytvorení hesla vás stránka presmeruje priamo do vášho profilu. Na ľavej strane nájdete
šedú bočnú lištu, na ktorej kliknite na tlačidlo Zorganizovať podujatie.

Následne kliknite na tlačidlo Moje podujatie.

Prescrollujte sa nižšie a vyplňte údaje o podujatí. Čím podrobnejšie informácie vyplníte, tým
jednoduchšie pre nás bude vám počas maratónu poskytnúť potrebnú podporu.
V sekcii Aký typ organizátora/rky ste? prosím vyberte správnu možnosť, vo vašom prípade
pravdepodobne Učiteľ/ka na ZŠ alebo SŠ.
Do sekcie Organizátor/ka prosím vyplňte vaše meno, názov školy a mesto, v ktorom sa
škola nachádza. Vaše meno sa verejnosti zobrazovať nebude.
Nezabudnite vyplniť predbežný dátum a čas konania maratónu na vašej škole. Ak v čase
registrácie neviete konkrétny dátum, vyplňte prosím približné časové okno (2 týždňov alebo
mesiaca), počas ktorých maratón plánujete a presný dátum môžete doplniť až keď ho
budete vedieť. Ak sa v priebehu školského roka niečo zmení, dátum možte kedykoľvek
upraviť.

Prosím vyplňte údaje, kde sa maratón uskutoční, vrátane adresy a smerovacieho čísla, aby
bolo vaše podujatie zobrazené na našej mape maratónskych podujatí. Ak bude maratón na
vašej škole prístupný širokej verejnosti, zaškrtnite prosím políčko Podujatie je prístupné
širokej verejnosti. Ak by sa časom zmenila pandemická situácia a podujatie nebude možné
uskutočniť fyzicky, môžete podujatie zorganizovať aj online a túto možnosť označiť aj vo
formulári. (V prípade, že by k takejto situácii došlo s vami budeme možnosti zapojenia
konzultovať individuálne.)

Ak bude podujatie dostupné širokej verejnosti a budova školy má bezbariérový prístup,
označte prosím políčko Priestor má bezbariérový prístup. Ak bude mať váš maratón na škole
Facebookové podujatie alebo máte o maratóne doplňujúce informácie, vyplňte ich prosím v
poslednej sekcii formulára. Táto sekcia môže ostať prázdna.

Na záver stačí stlačiť žlté tlačidlo ULOŽIŤ a vaše podujatie sa nám zobrazí v systéme. Ďalšie
potrebné informácie vám poskytneme individuálne e-mailom.
Ďakujeme za váš záujem participovať na Maratóne písania listov a tešíme sa na úspešný
ročník, ktorého súčasťou budete aj vy a vaše študentstvo.

