Stručný návod jak se přihlásit na školení DofE.
Vyberete si školení na naší webové stránce.

Vyplníte formulář, který je na konci informací o školení. Modré obdélníčky znamenají, že údaje jsou
povinné. Po vyplnění se Vám automaticky odešle email na vámi zadanou emailovou adresu.

Následujte instrukcí v emailu. POZOR: Může se stát, že Vám email spadne do spamů. Prosím
zkontrolovat. Pokud obdržíte tento email, znamená to, že jste registrovaní na konkrétní školení, ale je
nezbytné si školení rovněž zakoupit. Na to slouží náš e-shop na platformě Shoptet. V emailu obdržíte
odkaz.

V e-shopu si jednoduše vyberte školení, které si chcete zakoupit. Můžete je zakoupit i pro kolegy.
Prostě jen vyberte více kusů, které se následně přesunou do košíku.

V následujícím kroku pouze vyberete způsob platby – nic víc. Platba je možná převodem,
popřípadě kartou.

Dále musíte vyplnit informace o Vás a fakturační údaje. Pokud chcete, aby školení platila vaše
organizace, v objednávce vyberte možnost "Nakupuji na firmu" a vyplňte potřebné údaje.

DŮLEŽITÉ: Pokud dopředu víte, že na zálohové faktuře nesmí být Vaše jméno, ale pouze název vaší
instituce, napište nám buďto email na skoleni@dofe.cz nebo využijte možnost poznámky pro
prodejce. Pro vaše uklidnění: DOFE je schopné fakturu následně upravit.
Finální potvrzení objednávky vypadá následovně:

Za pár minut by Vám měly přijít dva automaticky generované emaily. První z nich obsahuje shrnutí
nabídky. Druhý z nich obsahuje platební instrukce a zálohovou fakturu. Pokud jste vybrali platbu
převodem, prosím, uhraďte danou částku nejpozději týden před začátkem školení.

Nejméně 14 dní před začátkem školení by Vám na email měly dorazit přihlašovací údaje k elearningovému kurzu v Eduniu. Pokud se přihlásíte méně než 14 dní před začátkem kurz, email s elearningem by Vám měl přijít v následujících 48 hodinách. Pokud ne, tak si prosím nejprve zkontrolujte
složku se spamy a pokud zde nenaleznete email s přihlašovacími údaji do Edunia, kontaktujte
administrátora skoleni@dofe.cz.

