
Rejestracja booktrailera 

 

1. Wchodzimy na stronę: https://www.booktrailerfilmfestival.eu/ 

 

 
 

2. W celu utworzenia konta wybieramy „Sign in” 

 

 

 

Z listy możemy wybrać 

angielską wersję strony. 

Wybieramy „Sign in” 

https://www.booktrailerfilmfestival.eu/


3. Klikamy na „Sign up” 

 
 

4. W formularzu wpisujemy: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, datę urodzenia 

 

  

 

 

 

Klikamy na „Sign up” 
 



5. W sekcji „Konfiguracja” wybieramy jako kraj „Polska” i typ szkoły „High school” (każda szkoła, nawet 

szkoła podstawowa wybiera „High school”) 

 

6. Należy wypełnić formularz zawierający „Oświadczenia opiekuna grupy”. Formularz wyświetli się w 

osobnej karcie przeglądarki. 

 

 

 

 

Wybieramy 

„Poland” 
Wybieramy „High 

school” 

Otwieramy formularz 

zawierający „Oświadczenia 

opiekuna grupy. 



7. Wypełniamy Formularz 

 

8. Po wypełnieniu wszystkich pól i potwierdzeniu posiadania wymaganych dokumentów. Przesyłamy 

formularz poprzez kliknięcie na przycisk „Prześlij”. 

 

 

 

 

Klikamy na przycisk 

„Prześlij” 



9. Otrzymujemy komunikat, że nasz formularz został pomyślnie przesłany. 

 
 

10. Wracamy do strony, na której rejestrujemy konto uczestnika BooktrailerFilmFestival. Wpisujemy 

wymyślone hasło, powtarzamy je. Akceptujemy warunki uczestnictwa. Potwierdzamy utworzenie konta 

klikając na „Sign up”. 

 

 

 

 

1. Wpisujemy 

wymyślone hasło. 
2. Potwierdzamy 

hasło. 

3. Akceptujemy 

warunki 

uczestnictwa. 
4. Potwierdzamy 

chęć założenia 

konta. 



11. Na nasz e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość z linkiem do aktywacji konta. 

 
 

12. Teraz możemy przystąpić do rejestracji booktrailera. 

Na stronie: https://www.booktrailerfilmfestival.eu/?_locale=en 

Klikamy ponownie przycisk „Sign in” 

 
 

 

Klikamy na „Sign in” 

Klikamy ten przycisk w 

celu aktywacji konta. 

https://www.booktrailerfilmfestival.eu/?_locale=en


13. Wpisujemy swój adres e-mail oraz hasło podane w czasie rejestracji. 

 

14. Na naszym koncie mamy informację, ze nie zgłosiliśmy pracy konkursowej. Klikamy więc na 

„Subscribe” 

 

 

 

 

Klikamy na „Subscribe” 



15. Jeżeli praca została przygotowana przez jedną osobę wybieramy „Single”, jeżeli w przygotowaniu pracy 

uczestniczyła grupa uczniów wybieramy „Group”. W obu przypadkach rodzaje rejestracji są bardzo 

podobne. 

 

16. W przypadku zgłoszenia pracy pojedynczego ucznia w formularzu widnieje już nasze imie i anzwisko. 

Uzupełniamy informacje o klasie, do której uczęszcza uczeń. 

  

 

 

 

Wpisujemy klasę, 

do której 

uczęszcza uczeń 

np. 1 



17. Wybieramy z listy szkołę, do której uczęszcza uczeń. Jeżeli nie ma naszej szkoły na liście musimy 

wpisać jej dane. 

 
 

18. W formularzu, który się nam wyświetli dokładnie wpisujemy wszystkie dane szkoły 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybieramy 

szkołę z listy. 

Jeżeli nie ma naszej 

szkoły na liście 

musimy ją dopisać. W 

tym celu klikamy 

wskazany strzałką link. 



 

19. Wybieramy kraj. 

 
 

20. Wybieramy rodzaj szkoły. Dla szkoły podstawowej proszę wybrać „Middle school”. Po wypełnieniu 

formularza klikamy na „Save”

   

 

 

 

 

 

 

 

Po wypełnieniu 

formularza klikamy na 

„Save”. 

Wybieramy 

kraj. 

Wybieramy rodzaj 

szkoły. 



 

 

 

21. Gdy rejestrujemy pracę grupową. Formularz wygląda bardzo podobnie. 

 
 

22. Jedyny wyjątek przy rejestracji pracy grupowej to możliwość wpisania adresów e-mail pozostałych 

członków grupy.

 
 

 

 

 

 

 

Możemy wpisać 

adresy 

pozostałych 

członków grupy. 

Po wpisaniu 

adresu  klikamy 

niebieski przycisk. 



 

 

 

 

23. Adres e-mail członka grupy pojawia się w oknie po lewej stronie. Gdy chcemy przejść do kolejnego 

etapu zgłoszenia klikamy NEXT. 

 
 

24. Drugi etap zgłoszenia jest poświęcony na wpisanie danych książki. Wybieramy autora książki. Gdy 

autora nie ma na liście, musimy dodać tę informację.

 
 

 

 

Adres e-mail 

członka grupy 

pojawia się w 

oknie po lewej 

stronie. 
 

Gdy chcemy 

przejść do 

kolejnego etapu 

zgłoszenia 

klikamy NEXT. 

Wybieramy 

autora książki. 
Gdy autora nie 

ma na liście, 

musimy dodać 

tę informację. 



25. Wybieramy z listy nazwę wydawnictwa, tytuł książki z numerem ISBN. Gdy tych danych nie ma na 

kolejnych listach dodajemy je. Później wpisujemy streszczenie w języku polskim i angielskim. Na końcu 

wstawiamy zdjęcie okładki książki.

 
 

26. Po podaniu wszystkich wymaganych informacji  klikamy „NEXT”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy nie 

znajdziemy na 

liście nazwy 

wydawnictwa i 

tytułu książki, 

mamy możliwość 

ich dopisania 

Wybieramy z listy 

nazwę 

wydawnictwa, 

tytuł książki z 

numerem ISBN. 

Wpisujemy 

streszczenie w 

języku polskim i 

angielskim 

Wstawiamy 

zdjęcie okładki 

książki. 

Po podaniu 

wszystkich 

wymaganych 

informacji  

klikamy „NEXT”. 



27. Kolejna część to zgłoszenie booktrailera. Wybieramy język polski. Wklejamy link do booktrailera 

opublikowanego na YouTube w wersji niepublicznej. Klikamy „NEXT”. 

 
 

28. Po uzupełnieniu wymaganych informacji po prawej stronie pojawi się kadr naszej pracy. Klikamy 

„NEXT”. 

 

Wybieramy 

język polski. 

Wklejamy link do 

booktrailera 

opublikowanego 

na YouTube w 

wersji 

niepublicznej. 

Klikamy NEXT 



29. Teraz wyświetli się nam nasz formularz i będziemy mogli sprawdzić poprawność wprowadzonych 

danych. Gdy zobaczymy błędy możemy edytować wpis. 

 

 

 

Możliwość edycji 

wpisu. 



 

30. Na końcu formularza musimy wpisać tekst, który wyświetli się na niebiesko. Teraz możemy przesłać 

zgłoszenie. 

 
 

31. Wyświetli się informacja potwierdzająca zgłoszenie pracy. 

 

 

Na końcu 

formularza musimy 

wpisać tekst, który 

wyświetli się na 

niebiesko. Teraz możemy 

przesłać zgłoszenie. 


