
OGÓLNOPOLSKA
OLIMPIADA LOGISTYCZNA

Poznań, dnia 1 września 2016 roku.

ZAŁOŻENIE KONTA I ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO OOL:

Należy przejść na www.szkolysrednie.wsLcom.pl/ix-ool-rejestracja

Na podanej stronie znajduje się formularz zgłoszeniowy, który pozwala jednocześnie zgłosić szkołę do 

Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej i załozyć konto na platformie WSL DLA SZKÓL ŚREDNICH.

Wypełnienie formularza:

Jeśli posiadasz zarejestrowane konto w serwisie to zaznacz pole (box) „Posiadam konto nauczyciela" i podaj 

swój adres mailowy. Pozostałe osoby sę proszone o pozostawienie tego pola pustego.

Następnie wypełnij pola zwięzane z kontem nauczyciela (pola z gwiazdkę sę obowiązkowe):

- Adres e-mail (używany dalej jako login)

- Hasło i potwierdzenie hasła

- Imię i Nazwisko (dane nauczyciela, który zakłada konto)

- Szkoła

- Ulica/Kod pocztowy/Miasto/Powiat/Województwo (adres pracy-szkoły)

- Organ prowadzęcy

- Telefon komórkowy nauczyciela.

Dane szkoły zgłoszonej do IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Dane dyrektora szkoły.

Dane nauczycieli wybranych do Komitetu Szkolnego olimpiady (możliwa jest późniejsza edycja tych 

informacji)

Odpowiedź na pytanie zwięzane z organizację okręgu w II etapie

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych - zaznaczenie czterech pól, oraz podanie sumy wyniku w polu 

„pytanie kontrolne".

SZKOŁA ZOSTAŁA ZGŁOSZONA DO UDZIAŁU W OOL ORAZ ZOSTAŁO UTWORZONE KONTO 

NAUCZYCIELA (JEŚLI NIE BYŁO GO WCZEŚNIEJ). Należy jeszcze potwierdzić adres mailowy, klikajęc na 

link w wiadomości elektronicznej, która została wysłana na podany adres (proszę zwrócić uwagę, czy 

wiadomość nie trafiła do folderu SPAM; zdarza się również, ze po kliknięciu w link aktywacyjny pokazywana 

jest strona błędu - należy podjęć wtedy próbę zalogowania się do serwisu).

* W przypadku zgłoszenia kolejnej szkoły należy załozyć nowe konto z innym adresem mailowym.

PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MERYTORYCZNY: ORGANIZATOR:

MINISTER
EDUKACJI 
NARODOWEJ Instytut Logistyki i Magazynowania

V WYŻSZA SZKOŁA
LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI, 61-755 POZNAŃ, UL E. ESTKOWSKIEGO 6
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LOGISTYCZNA kom. 507 182 803
fax 61 850 47 89 olimpiada@wsLcom.pl www.wsl.com.pl/olimpiada

PIERWSZA 
W POLSCE
UCZELNIA 
LOGISTYCZNA

http://www.szkolysrednie.wsl.com.pl/ix-ool-rejestracja
mailto:olimpiada@wsLcom.pl
http://www.wsl.com.pl/olimpiada

