
Instrukcja dla osób chętnych do założenia konta w aplikacji "Śląska Policja" oraz do dołączenia do 
"Grupy Wsparcia", która umożliwia szybki kontakt z dzielnicowym oraz można brać udział             
w poprawie bezpieczeństwa rejonu w którym się mieszka, poprzez informacje ostrzeżenia lub 
zapytania otrzymywane od dzielnicowego.

Instrukcja (przy różnych systemach występują niewielkie zmiany)

1. Uruchomić linki do sklepu play/apple
2. Wyszukać frazę "Śląska Policja" oraz zainstalować aplikację o takiej dokładnie nazwie-aplikacja
posiada następujące logo:

3. Zainstalować aplikację
4. Po instalacji otworzyć aplikację
5. Po uruchomieniu pojawi się zapytanie "Zezwolić aplikacji Śląska Policja na dostęp do lokalizacji
urządzenia?" Zezwolenie spowoduje, iż aplikacja sama wyszuka najbliższe jednostki policji.
6. W prawym górnym rogu znajdować się będzie przycisk który przekieruje do menu (granatowy
kwadrat z trzema białymi poziomymi paskami)
7. Po wejściu do menu należy nacisnąć przycisk "Zaloguj"
8. Otworzy się kolejne okno służące do logowania, jednak znajduję się także informacja "Jesteś
nowy? Zarejestruj się" którą naciskamy.
9. Podajemy adres email oraz hasło którym będziemy się posługiwać logując do aplikacji (W haśle
musi znajdować się jeden znak specjalny np. !@#%)
10. Zapoznajemy się z informacjami dotyczącymi przetwarzaniem danych osobowych, zjeżdżamy
na sam dół gdzie musimy zaznaczyć kwadrat który potwierdzi wyrażenie zgody na te zasady, po
czym klikamy "Zatwierdź"
11. Wpisujemy ponownie hasło wprowadzone w punkcie nr 9
12. Pojawi się informacja, iż należy potwierdzić założenie konta poprzez link który został przesłany
na maila.
13. Logujemy się na podanego maila gdzie w poczcie odebranej powinna się znajdować wiadomość
dotycząca aplikacji  którą otwieramy oraz klikamy w link nazwany "Kliknij  tu,  aby potwierdzić
adres e-mail"
14. Nastąpi przekierowanie na stronę na której pojawi się informacja o aktywacji konta
15. Uruchamiamy ponownie aplikację gdzie można się już zalogować na podane wcześniej dane.
16. Podajemy dane osobowe takie jak Imię, Nazwisko oraz numer telefonu
17. Klikamy "Wybierz Rejon"
18. Na mapię która się pojawi należy odnaleźć rejon Mikuszowic Śląskich oraz na niego kliknąć
19. Na czerwono zaznaczy się rejon dzielnicowego obejmującego ten rejon
20. Upewnić się, iż zaznaczono odpowiedni rejon. W przypadku dzielnicowego Mikuszowic  
Śląskich w miejscu gdzie widnieje "Mail" pojawi się adres email 
dzielnicowy.kamińskiego20@bielsko.ka.policja.gov.pl
21. Przewinąć niżej oraz nacisnąć przycisk "Zatwierdź Rejon"
22. Dokończyć rejestrację naciskając "Załóż Konto"
23. Ponownie wejść do menu (prawy górny róg, granatowy przycisk z trzema poziomymi paskami)
24. Nacisnąć "Porada, pytanie, spotkanie"
25. Zapoznać się z informacjami oraz potwierdzić przyciskiem "OK"
26. W prawym dolnym rogu pojawi się niebieski okrągły przycisk który posiada znak + po środku
który należy nacisnąć
27. W oknie który się pojawi klikamy w "Grupa Tematyczna" gdzie wybieramy "Grupa wsparcia"



oraz naciskamy "OK"
28.  Naciskamy  następnie  w  "Temat"  gdzie  wybieramy  "Zgłaszam  chęć  dołączenia  do  grupy
wsparcia" po czym zatwierdzamy przyciskiem "OK"
29.  W  treści  zapytania  można  wpisać  "Chciałbym  się  zapisać  do  grupy  wsparcia"  lub  inne
informację które chce się przekazać dzielnicowemu.
30. Zatwierdzić informację która wyskoczy
31. Została przesłana informacja do dzielnicowego odnośnie chęci dołączenia do grupy wsparcia,
należy odczekać na jej akceptację.
32. Po akceptacji w zakładce "Grupa wsparcia" będą wyświetlane informację przekazywane przez
dzielnicowego. Informację te będą kierowane jedynie do wybranych osób
33. Aby skontaktować się z dzielnicowym należy przejść do zakładki "Porada, pytanie, spotkanie".


