Центар модерног образовања „Интернет табла“, Пожешка 97/4 11030, Београд – Чукарица,
Србија, МБ 28165480, ПИБ 108865212, e-mаil: cmo.internet.tabla@gmail.com, тел. 011/355-57-29,
моб. 065/355-57-29, текући рачун: 265-1680310000912-39 Raiffeisen banka a.d.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЕЛЕТРОНСКЕ ПРИСТУПНИЦЕ
Попуњавањем електонске приступнице постајете члан удружења Центар модерног образовања
"Интернет Табла" које је власник интернет сервиса ИнтернетПрофа, што Вам омогућава и
приступање садржају сајта који је доступан искључиво члановима (поља обележена звездицом
је обавезно попунити). Параметри које унесете и креирате приликом попуњавања приступнице
(имејл адреса/корисничко име и лозинка) ће се користити и за приступ страницама
ИнтернетПрофе доступним члановима.

Напомена: Подаци које уносите у „ЕЛЕКТРОНСКУ ПРИСТУПНИЦУ“ морају бити истинити.

Најпре уносите ваше пуно име:

Затим уносите ваше презиме:

Уносите вашу тачну адресу:

Унесете број вашег мобилног телефона (ово поље није обавезно):
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Унесете тачан датум вашег рођења:

Изаберете вашу државу:

Унесите ваш град (ово поље није обавезно):

Унесите адресу ваше електронске поште:

Унесите ваше корисничко име:

Унесите вашу лозинку, па је потом потрдите:

2

Прочитајте уговор о коришћењу:

Потврдите да сте прочитали уговор о коришћењу:

Прочитајте о политици приватности:

Потврдите да сте прочитали о политици приватности:

Прчитајте Статут ЦМО "Интернет Табла":

Потврдите да сте се упознали са Статутом ЦМО "Интернет Табла":

Овим потврђујем да имам 14+ година и да су моји лични подаци исправни:

Напомена: Да би постали члан удружења морате имати више од 14 година и то до пунолетства
уз изјаву законског заступника коју морате скенирану приложити при учлањењу.
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Како пунолетна лица могу бити чланови без горе поменуте изјаве наша препорука да ако сте
млађи од 18 година уместио Вас, члан нашег удружења постане ваш родитељ и да при
учлањењу унесете његове податке које ћете касније користити и при коришћењу
ИнтернетПрофе.
Преузимање образца изјаве законског заступника:

Приложите изјаву законског заступника старијег малолетника:
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Изаберите период за који плаћате чланарину:

Пошаљите приступницу:

На екрану вам излази порука следеће садржине:

Напомена: Уколико се на екрану појави грешка препорука је да обришете историју у
прегледачу који користите, па да пробате поново, или да промените прегледач. Или урадите
најједноставније, податке које пишете у "Електронској приступници" откуцајте и пошаљите на
наш имејл cmo.internet.tabla@gmail.com.
На ваш имејл добијате потврду о приступању са генерисаном уплатницом:
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Администратор сајта ИнтернетПрофа добија ваше податке:

Администратор сајта ИнтернетПрофа ажурира ваше податке, а по пријему ваше уплате, шаље
вам конфирмациони имејл после кога можете почети са коришћењем ИнтернетПрофе.

У Београду 31.12.2016. године.
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