
 
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОМАНД ТА ЇХ РАДНИКІВ  

НА СТОРІНЦІ  

compete.diamondchallenge.org 

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ  

 

http://compete.diamondchallenge.org/awds/


 

 

КРОК 1 

Оберіть лідера команди для вашої бізнес концепції. Ця людина повинна бути членом 

вашої команда. У 2017 році, вчителі та консультанти команди не можуть створювати 

команди від імені своїх підопічних. Лідер команди може бути змінений на будь-якому  

етапі Diamond Challenge  бути змінена, і всі члени команди розглядаються як 

рівноправні учасники протягом усього змагання. 

КРОК 2 

Відвідайте сторінку compete.diamondchallenge.org , для того щоб отримати доступ до 

порталу. Ваша стартова сторінка має виглядати таким чином: 

 

 

КРОК 3 

Лідер команди має бути першою та єдиною особою, що створює обліковий запис для 

всієї команди. Інші члени команди не повинні створювати облікові записи, для того 

щоб запобігти повторному поданню. Нагадуємо, що учасників команди має бути не 

більше 4.  

http://compete.diamondchallenge.org/


 

 

КРОК 4  

Після реєстрації, лідера команди буде відіслано на сторінку, що виглядає таким чином: 

 

 

КРОК 5 

Перед тим як обрати тип конкурсу, лідер команди має заповнити форму щодо 

відповідності критеріїв участі у Diamond Challenge  та форму з оособистою інформації. 

Це дозволить визначити, в якій місцевості ваша команда приймає участь у Diamond 

Challenge, і дає змогу команді Diamond Challenge та команді БФ ICEPP мати змогу 

зв'язатися з вами у разі потреби. 

Після того, як лідер команди заповнює дані форми, він має змогу обрати тип конкурсу.  

Сторінка має вигладати таким чином: 

 



 

 

 

 

КРОК 6 

Кожен член команди повинен надати форму, що передбачає дозвіл на поширення 

інформації щодо свого командного бізнес проекту (MEDIA RELEASE FORM) до 20 грудня 

січня 2016 року, хоча це можна зробити після обрання типу конкурсу, АЛЕ НЕ ПІЗНІШЕ 

20 грудня 2016 РОКУ.  

Після того, як лідер команди завершив перші 2 форми, він може натиснути на VIEW 

COMPETITIONS, щоб перейти на іншу наступну сторінку. (Див. синій квадрат в лівому 

нижньому кутку) . Після натискання кнопки, ви перейдете на сторінку, яка виглядає 

приблизно так: 

 



 

 

 

 

КРОК 7 

Лідер команди має обрати ЛИШЕ один тип конкурсу. В вашому випадку ви маєте 

обрати BUSINESS CONCEPT UKRAINE.  

Якщо ви обрали неправильний тип конкурсу, зв'яжіться rachel@diamondchallenge.org  

до 27 листопада 2016. 

КРОК 8 

Лідер команди опиниться на сторінці подачі проектів. На цій сторінці ви матиме 

можливість додати свого радника та інших членів команди, а також завантажити свої 

матеріали.  
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КРОК 9 

Спершу, необхідно додати радника команди. Радником може бути повнолітня особа, 

що допомагала команді у свторенні проекта, вчитель або ваш особистий ментор чи 

консультант.  Лідер команди запрошує його до своєї команди, заповнивши таку 

форму: 

 

 

Радник має отримати листа електронною поштою, що запросить радника створити 

власний обліковий запис і прийняти свою позицію. Консультант- радник має створити 

лише один обліковий запис. 

Радники не мають можливість редагувати подані учасниками матеріали, але вони 

будуть в змозі завантажити вже подані матеріали для контролю за ходом роботи своїх 

підопічних. Зверніть увагу, що учасники команди не зможуть представити свої проекти 

без реєстрації облікового запису свого радника.  



 
 

КРОК 10 

Після цього, лідер команди може додати інших членів команди. Як тільки лідер 

команди вперше додасть товариша по команді, форма буде виглядати наступним 

чином: 

 

 

КРОК 11 

Новий член команди отримає електронного листа з пропозицією створити власний 

обліковий запис або приєднатися до вже створеної команди. 

КРОК 12 

Після додання першого члена команди, сторінка має виглядати так: 

 

КРОК 13 

Як тільки команда буде представлена повністю, кожен член команди матиме 

можливість зміни назви їх концепції, редагувати її опис і завантажувати необхідні 

файли. Ви завжди зможете повернутися на сторінку подачі, щоб перевірити статус і  

 



 
список "Ваших завдань" перед тим, як остаточно подати концепцію свого бізнес 

проекту.  

 

 

КРОК 14 

Після того як всі учасники команди задоволені поданими матеріалами, а також радник 

прийняв свою роль, команди можуть висилати остаточний варіант свого бізнес 

проекту та закінчити процес реєстрації.  

 

Команди БФ ICEPP та Diamond Challenge бажають вам успіхів! 

Якщо у вас виникнуть будь-які додаткові питання, звертайтеся за 

електронними адресами:  rachel@diamondchallenge.org (англійською мовою) 

або icepp.ngo@gmail.com (українською мовою). 
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