НАРЪЧНИК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА
УЧЕБНА КОМПАНИЯ ЗА СТУДЕНТИ
jastartup.jabulgaria.org

Здравейте!
От тази учебна година, Junior Achievement Bulgaria въвежда нова система за регистрация
на Учебните компании за студенти. Тя цели по-лесното и бързо регистриране на екипите,
както и по-добрата комуникация с потенциалните ментори – бизнес доброволци.
За да регистрирате вашата компания, то предварително вие трябва да сте:






Избрали хората, с които ще работите по идеята
Да сте решили по какъв проект ще работите – продукт или услуга
Да сте избрали име на екипа си
Да сте свалили и попълнили „Учебен дружествен договор“ и „Учебен
учредителен протокол“ от тук.
Определили началния капитал, с който ще работите. Той НЕ трябва да надхвърля
600 лв

Ако сте изпълнили всички тези стъпки, то моля да пристъпите към регистрация на вашата
компания. Очакваме тя да бъде завършена не по-късно от 15 януари 2015 г!
Успех!
Екипът на Джуниър Ачийвмънт България

Стъпки за регистрация на „Учебна компания за студенти“
1. Влезте в jastartup.jabulgaria.org и отидете на „Присъединете се“

2. Започнете да попълвате информацията, която се изисква в съответните полета. Всички
полета са задължителни.
Забележка: ако вашата учебна компания е от университет, който е на
територията на гр. София, то тогава в поле „Област“ моля да изберете
„Столична“.

Важно при регистрация:






Използвайте реален e-mail при регистрация, защото на него ще получите
потвърждение за регистрацията ви.
Паролата, която трябва да въведете трябва да е поне 8 символа
Документите, които качвате трябва да са до 3 МБ всеки
Минималният брой участници, които можете да регистрирате е 2
Ако някое поле не е попълнено коректно, то системата няма да ви допусне да се
регистрирате и ще трябва да започнете целия процес отначало 

3. Ако сте попълнили правило цялата информация, то тогава се ще се появи долното
съобщение. След активация на вашия профил от администратора ще получите
потвърждение на e-mail-a, с който сте се регистрирали.

4. На е-mail-ът ще получите удостоверение за регистрация oт администратора на
програмата.
За повече информация можете да се обръщате към координатора на програмата:
Елица Ефремова
elica@jabulgaria.org
Junior Achievement Bulgaria
Mobile: + 359 899 955 277

