GUÍA PARA INSCRIBIRSE NAS ACTIVIDADES DA PLATAFORMA CULTURXEST.UVIGO.ES

A) Autentificarse cun usuario válido.
1) Se pertences á comunidade universitaria da UVigo, pica na ligazón de “Autentificación
Comunidade Universitaria” e introduce o teu email e contrasinal

2)Se non pertences á comunidade universitaria, pica na ligazón de “Autentificación Persoas
Alleas”
Se é a primeira vez que utilizas esta plataforma, pica en “Crear unha conta” e introduce os
teus datos persoais no formulario de rexistro.

Unha vez completado o rexistro, recibirás no teu email un usuario e a contrasi para poder
autentificarte como persoa allea.
Introduce os datos nos campos correspondentes da páxina de login e pica en iniciar sesión.

B) Inscribirse nas actividades
1) Selecciona a actividade na que te queres inscribir.
Picando no menú de “Actividades” poderás visualizar un listado con todas as actividades
dispoñibles.
Picando na ligazón de “Ver +” poderás acceder a ficha da actividade seleccionada.

2)Dentro da ficha da actividade mostrarase toda a información relativa a actividade
seleccionada. No epígrafe de Grupos, mostrarase as ligazóns para inscribirse nos diferentes
turnos
da
actividade.

3) Picando na ligazón do turno correspondente, accederemos á páxina de confirmación da
inscrición. Se aínda non estamos autentificados, pedirá que introduzamos o usuario e a
contrasinal no apartado correspondente.

4)Nesta páxina, mostraranse os datos da nova inscrición que estamos a punto de formalizar.
Unha vez comprobemos que todo é correcto, picaremos no botón de “Confirmar”, accedendo
así á ficha da propia inscrición.

Na ficha da inscrición mostrarase todos los datos da inscrición que acabamos de realizar.
Mostrarase tamén a cota que temos que pagar para para que a inscrición sexa válida.
Picando en “pagar cota”, accederemos á ficha da cota, onde poderemos elixir a forma de pago
que queremos utilizar para realizalo pagamento

a)Se eliximos pagar con tarxeta de crédito, accederemos á pasarela de pago do banco
Santander, onde teremos que introducir os datos da nosa tarxeta de crédito. Unha vez
introducidos o pago estará feito e a inscrición será válida.
b)Se eliximos pagar en efectivo, mostraranos unha ligazón para imprimir unha folla de
pagamento, que teremos que levar ao banco para facer o ingreso do importe correspondente.
Ao día seguinte, o banco informará á Universidade dos pagos feitos, e a inscrición será válida.

