Návod k vyplnění přihlášky do programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“
V následujícím textu Vám popíšeme, jak postupovat krok za krokem při podávání přihlášky do programu
Vy rozhodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco. Pokud i po přečtení tohoto návodu vyvstávají
nějaké nejasnosti nebo máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit na kontaktní osobu uvedenou v sekci
Kontakt na oficiální webové stránce programu.
1) Do adresového řádku Vašeho prohlížeče zadejte https://pomahame.itesco.cz/, nebo současně
držte stlačené tlačítko CTRL a klikněte na uvedený odkaz.
2) Na zobrazené webové stránce si můžete vybrat ze dvou variant: 1. v případě, že jste se již
zúčastnil/a loňského kola, klikněte na možnost „Přihlásit se“ v pravém rohu a vyplňte svou
emailovou adresu a heslo; 2. v případě, že jste nový účastník, klikněte na možnost „Registrace“.
3) Nyní je třeba se zaregistrovat. Do prvního řádku uveďte Váš kontaktní e-mail, do druhého řádku
uveďte Vámi zvolené heslo. Nezapomeňte si řádně přečíst souhlas se shromažďováním,
uchováváním a zpracováváním osobních údajů a souhlas s pořízením podobizny, obrazových
snímků či zvukových záznamů. Nakonec klikněte na červené políčko „Odeslat“.
4) Na uvedenou e-mailovou adresu byl odeslán potvrzovací e-mail. Zkontrolujte proto, prosím Vaší emailovou schránku a potvrzovací e-mail otevřete. Klikněte na červené tlačítko „Aktivace“ v emailu. Pokud Vám e-mail do 5 minut nepřijde, ujistěte se, že jste zadali správně Vaší e-mailovou
adresu.
5) Nyní je možné se přihlásit na webových stránkách programu (stejný postup jako v bodě 2-1). V
pravém horním rohu klikněte na tlačítko „Přihlásit se“. Poté vyplňte e-mailovou adresu do prvního
řádku (stejnou, jako v bodě 3) a do druhého heslo zvolené v bodě 3.
6) Nacházíte se na první stránce přihlašovacího formuláře. Jednotlivá pole vyplňujte dle uvedených
instrukcí. Formulář se průběžně automaticky ukládá. I v případě nenadálého/nechtěného vypnutí
prohlížeče, či výpadku připojení k internetu tak budete mít formulář v aktuálním stavu vždy k
dispozici po přihlášení se na webu programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Do formuláře pak
znovu vstoupíte pomocí tlačítka „Upravit“.
7) Na konci poslední stránky formuláře jsou dvě tlačítka, „Uložit koncept“ pomocí kterého ručně
uložíte formulář (automaticky se ukládá ve 2 minutových intervalech) a „Odeslat žádost“, kterým
podáte vyplněnou přihlášku.

