
ZAŁĄCZNIK 1
PROCEDURA UZYSKIWANIA STATUSU PATRONA W RAMACH KONTA

UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE RADIA 357

KROK 1 - rejestracja w Patronite i opłacenie subskrypcji

1. W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w serwisie Patronite oraz opłacić

miesięczną subskrypcję.

2. W tym celu należy wejść na profil Radia 357 w serwisie Patronite pod adresem

https://patronite.pl/radio357

3. Następnie - wybrać kafelek z wybranym progiem (znajdujący się po prawej stronie

profilu).

4. Na kolejnym ekranie należy potwierdzić wybór progu przyciskiem “Kontynuuj”.

5. Wyświetli się ekran rejestracji użytkownika Patronite - po prawej stronie jest

możliwość założenia konta poprzez podanie swoich danych, a po lewej dostępna jest

opcja umożliwiająca skorzystanie z tożsamości Google/Facebook/Apple ID. Jeżeli

użytkownik jest już zarejestrowany w Patronite (np. wspiera inną inicjatywę) - nie ma

konieczności ponownej rejestracji. Wystarczy się zalogować.

6. Kolejny krok to wybór sposobu płatności

7. Następnie system Patronite przeprowadza przez płatność - po zatwierdzeniu

sposobu płatności i dokonaniu pierwszej wpłaty użytkownik otrzymuje status Patrona

Radia 357. Można to sprawdzić w zakładce “Moje subskrypcje” - subskrypcja dla

Radia 357 powinna posiadać status “aktywna”.

KROK 2 - rejestracja na stronie www.Radio357.pl i połączenie z kontem Patronite

1. Po rejestracji w Patronite należy przejść na stronę www.Radio357.pl i zarejestrować

się jako użytkownik Twoje 357. Rejestracja możliwa jest także z poziomu aplikacji

Radia 357.

2. Należy wybrać zakładkę "Zaloguj się" i skorzystać z opcji "Nie masz jeszcze konta?

Załóż je tutaj!". Jeżeli użytkownik jest już zarejestrowany w Twoje 357 (np. był już

kiedyś Patronem lub założył takie konto) - nie ma konieczności ponownej rejestracji.

Wystarczy się zalogować.

3. W ramach rejestracji nowego użytkownika należy podać adres mailowy, który będzie

loginem i nadać hasło do konta.

4. Po zalogowaniu należy połączyć konto Twoje 357 z kontem w Patronite. W tym celu

należy wejść w zakładkę "Twoje konto" i kliknąć przycisk "Połącz teraz z Twoim

kontem w Patronite". Połączenie będzie możliwe po podaniu adresu e-mail, na który

https://patronite.pl/radio357
http://www.radio357.pl
http://www.radio357.pl


użytkownik posiada zarejestrowane konto w serwisie Patronite. Można to sprawdzić

w sekcji: https://patronite.pl/moj_profil/dane).

5. Ostatni krok to sprawdzenie skrzynki mailowej i kliknięcie w link aktywujący.

6. W tym momencie użytkownik otrzymuje status aktywnego Patrona w systemie Radia

357 (platforma Twoje 357). Potwierdzeniem statusu jest informacja w zakładce

“Twoje konto” - “Status patrona: Aktywny.”


