Розклад занурень Після-edcamp: http://bit.ly/programafteredcamp2018
ЯК ЗАМОВИТИ МІСЦЕ НА ТРЕКУ: інструкція
Щоб зареєструватися на обраний Вами майстер-клас, будь ласка, зробіть кілька
кроків.
Крок 1.
Перейдіть за посиланням: https://biggggidea.com та зареєструйтеся на платформі,
натиснувши у правому верхньому кутку значок стрілки. При реєстрації вкажіть свої
справжні ім’я і прізвище українською мовою.
Також подбайте, щоб на котрійсь із електронних карток була необхідна сума, навіть
трохи більше – бо зніметься якась комісія за плату – відповідно до типу Вашої
картки. Платіжна карта не обов'язково має бути Ваша.
Ми радимо зробити це спокійно заздалегідь, а не в день, коли відкриється
реєстрація.
Крок 2.
Увійдіть у свій профіль та перейдіть на нашу сторінку «Педагогічний
апгрейд» https://biggggidea.com/project/edcampukraine2017/:

Натисніть кнопку «ФОНДУВАТИ» та у вікно, що відкриється, введіть суму 500 грн, а
нижче оберіть серед подарунків назву майстер-класу, який хочете відвідати.
Таких подарунків буде стільки, скільки є місць на конкретний майстер-клас. Як тільки
всі місця будуть зайняті, цей подарунок уже не можна буде обрати.

Крок 3.
Переконайтеся, що Ваше прізвище з’явилося на сторінці проекту нижче – у розділі
«СПІЛЬНОКОШТ. Внески доброчинців у втілення проекту»
Якщо так – то все, місце на майстер-класі Ваше! Просто приходьте 4 липня на 09:45
і на вході повідомте нашому волонтеріату Ваше прізвище.
ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ ОСОБЛИВУ УВАГУ!
1. Будь ласка, не плутайте! 500 грн, які ми просимо Вас внести – це не сплата, не
вартість майстер-класу, не вхідний квиток. EdCamp Ukraine не залишає ці гроші
собі. Це Ваш благодійний внесок для того, щоб частково компенсувати вартість
квитків міжнародних експертів/-ок.
2. Оскільки гранична кількість місць на всіх майстер-класах неоднакова (залежить
від обмежень, вказаних експертом/-кою та можливостей локації), ми думаємо,
що якась частина місць у деяких опціях іще залишаться вільними на стан 2 і 3
липня. Якщо так буде – то Ви зможете зареєструватися на них уже безпосередньо
під час події на окремій стійці реєстрації. Але ми не можемо гарантувати, що
залишаться місця саме там, куди Ви хочете.
3. Якщо у Вас виникнуть якісь труднощі під час реєстрації на Після-EdCamp
та сплати благодійного внеску, звертайтеся, будь ласка, до нашої ввічливої і
турботливої комунікаторки із залізними нервами Міли Захарової: телефон
+380993864776, сторінка у Фейсбук https://www.facebook.com/mila.zakharova.5.
Спасибі за розуміння та до зустрічі вже зовсім скоро!

