
[Sposób rejestracji nie uległ zmianie.
Jedynie lekko zmieniona szata graficzna strony.]

• Krok 1: Poprzez kliknięcie wybraliście termin i zostaliście przekierowani na stronę rejestracji... 

• Krok 2: Możliwe, że link pod wybranym terminem przekierował już do kalendarza! Nie martwcie się!
Jesteście na dobrej drodze... 



• Krok  3: Poprzez  kolejne  kliknięcia  przekonujecie  się  (i  zespół  CPP  Metanoia),  że  jesteście
zdecydowani spotkać się z Nami (wybierzcie datę, która podświetli się na zielono)... 

• Krok 4: Proste kliknięcie "zarezerwuj termin" i spędzicie wybraną sobotę i niedzielne przedpołudnie w
Naszym towarzystwie... 

• Krok 5: Prawdopodobnie podjęliście wyzwanie i uzupełniliście uważnie formularz. Pamiętajcie, pytam
o imię i nazwisko narzeczonego, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko narzeczonej, datę i miejsce
urodzenia. Koniecznie podaj kontakt do Was i potwierdźcie wybór Spotkanie*.... 



• Krok 6: Pewnie wytrwali już tylko Ci bardziej cierpliwi. Uważnie podajcie szczegóły płatności. Za
chwilę zaczniecie współpracę z Tpay.com... 

• Krok 7: Prawdopodobnie świetnie sobie radzicie. Tpay jest niezwykle prostym i przyjaznym sposobem
na dzielenie się z Nami swoimi pieniędzmi... 

• Krok 8: Wydaje się,  że  to  już koniec a  to  na dobrą sprawę początek!  Sprawdźcie swoją skrzynkę
pocztową... 



• Krok 9: Teraz  otrzymujecie  informację  na  jakim etapie  jest  Wasza  transakcja.  Za  chwilę  ostatnia
wiadomość... 

• Krok 10: Jeśli jesteście w tym miejscu to gratulujemy! Prawdopodobnie wszystko jest OK! Data w
wiadomości  informuje  jedynie  o  sobotnich  godzinach  jakie  spędzicie  w CPP Metanoia  (a  przecież
spotkamy się  i  w  niedzielę).  Pobierzcie  sobie  program i  koniecznie  zerknijcie  do  podlinkowanych
dokumentów. 

• Krok 11: Jeśli na którymś etapie zrezygnujecie lub coś pójdzie nie tak jak należy, nie martwcie się.
Zawsze jak już opadną emocje :) można zadzwonić do Nas - 513 107 753 (w godzinach 11.00-19.00
poniedziałek-piątek),  lub  napisać  maila  -  metanoia@op.pl.  Nie  martw się  także  o  swoje  pieniądze,
ponieważ zwrócimy wszystko co Nam nie należy się! 
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