
Jak otrzymać Kastaniety od Podstaw – Program do Indywidualnej Praktyki 

 

Ważne: Program zamieszczony jest na classroom – aby uzyskać dostęp do 

programu należy korzystać z wyszukiwarki Google Chrome oraz posiadać skrzynkę 

mailową na gmail.com – w innym wypadku program może nie funkcjonować 

właściwie.  

Zgłoszenie do Programu 

1. Wpłata za dostęp do programu (zgodnie z cennikiem) – tytułem: „imię i 

nazwisko (osoby która będzie korzystać z programu) Kastaniety od Podstaw – 

Program do Indywidualnej Praktyki.” 

Dane do przelewu: Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki  

Łowicka 17/45 02-574 Warszawa  

Konto mbank nr: 11 1140 1010 0000 5303 7400 1001 

2. Mail na adres studio@danza.pl z informacjami zawartymi w treści: Kastaniety 

od Podstaw – Program do Indywidualnej Praktyki + imię i nazwisko osoby 

która będzie korzystać z programu. Adres skrzynki gmail osoby która będzie 

korzystać z programu. Informacja o dokonaniu wpłaty lub dowód przelewu. 

Otrzymanie dostępu do Programu 

1. Po otrzymaniu maila i wpłynięciu opłaty na konto Fundacji osoba zgłaszająca 

otrzymuje zwrotnym mailem: potwierdzenie o otrzymaniu wpłaty, list 

powitalny, informację o wysłaniu zaproszenia do classroom „Kastaniety od 

Podstaw – Program do Indywidualnej Praktyki”. Zaproszenie zostanie 

wysłane z adresu mm.hola@gmail.com na adres gmail osoby która będzie 

korzystać z programu (otrzymany w mailu „Zgłoszenie do Programu” ). 

2. Po otrzymaniu zaproszenia należy KONIECZNIE zaakceptować 

zaproszenie. 

3. Program zamieszczony jest w classroom zajęć. Tam uczestnik znajdzie 

wszystkie wskazówki niezbędne do korzystania z Programu. Aby wejść do 

classroom zajęć należy najpierw zalogować się do swojej skrzynki gmail 

przez wyszukiwarkę Google Chrom. Dostęp do classroom uzyskają jedynie 

osoby, które zaakceptowały wcześniej wysłane zaproszenie (należy zalogować 

się do skrzynki adresu na który zostało wysłane zaproszenie). 

4. Jak łatwo wejść (po zalogowaniu się) do classroom Programu:  

- u góry strony Google (po prawej) należy kliknąć na „kwadrat” utworzony z 

kropek, aby otworzyć listę aplikacji Google. Nie co w dole listy znajduje się 

aplikacja „Classroom” (zielony kwadrat z żółtą obwódką). 
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– klikając na nią uczestnik widzi listę wszystkich classroom, w których uczestniczy. 

Należy wybrać odpowiedni classroom – i rozpocząć przygodę z kastanietami  

 

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ PISAĆ NA MAIL studio@danza.pl 
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