
Инструкции за регистрация в платформата Kyoso 
HUB и записване, участие и проверка на резултатите 

за състезания и пробни изпити на ИЗИМАТ.БГ

1. Регистрация в платформата Kyoso HUB (Еднократна)

a. Моля направете си регистрация, посещавайки https://platform.kyoso.tech/hub,

попълвайки същия имейл адрес от поръчката в ИЗИМАТ.БГ

b. Регистрацията в платформата е еднократна и при участие в бъдещи събития

няма да се налага повторна такава, стига да се записвате със същия имейл

адрес.

c. След регистрация получавате имейл за потвърждение с линк!

2. Първи стъпки при първоначален вход в платформата

a. Ако желаете можете да попълните някои от данните тук, които ще се запазят в

профила Ви и ще могат да се използват при записване за други събития в

платформата.

b. Продължавайки със зелената стрелка надясно, виждате декларация-съгласие
за лични данни на детето Ви (които сте попълнили в предходния екран), която
да може да се използва многократно. Подписването става върху правоъгълника

https://platform.kyoso.tech/hub


вдясно под декларацията, с мишка, пръст, писалка, в зависимост от 
устройството Ви. Подписът се запаметява натискайки „Потвърди подписа“ 

c. Стрелката надясно отвежда до кратко разяснение на менютата в платформата.
Продължавайки още веднъж със стрелката надясно, отивате на началния екран.

3. В дните на провеждане на състезанието / пробния изпит

а. Отивате в секция Състезания/Изпити/Тестове
   обозначена със следната иконка в менюто и бутоните

b. На този екран, отдясно (компютър/лаптоп) или горе (телефон/таблет) трябва да
виждате следното (или подобно):



с. Ако не сте попълнили данни на детето при регистрация в платформата, но 
желаете да подпишете и декларация, за да участва в резултатите/класиране с 
имената си, можете да натиснете на моливчето отдясно.

d. Попълвате и запазвате желаните от вас данни, след което идва ред на
декларацията. Ако желаете да използвате подписа от ГЕНЕРАЛНАТА си 
декларация, подписана след регистрация, натискате съответния бутон за това.

Ако искате да подпишете ЕДНОКРАТНА декларация за събитието, подписвате 
долу вдясно, по същия начин като т.2 b от този документ.

е. След успешно подписване на декларацията, надписът в полето се променя

f. Молим периодично да следите този надпис за декларация, защото ако подписът Ви или
някои от написаните данни се счетат за невалидни, ще се наложи да редактирате 
данните и да подпишете наново. Ако пък всичко, свързано с декларацията Ви е наред, тя 
ще бъде приета и редактирането ще се заключи.

* Тези надписи се виждат и в секция Резултати, където отива участието Ви след
предаване и очаква оформяне на резултати/класиране. 



i. Отговорите се запаметяват периодично на сървъра, така че ако срещате

затруднения от едно устройство, винаги можете да влезете от друго и

продължите да решавате.

g. За да започнете Вашето участие, натискате бутона 'Започни!'. Това Ви
отвежда на страница с инструкции и регламент. Таймерът все още не е започнал 
да отброява и самото участие не е започнало.

h. На тази страница има бутон 'Започни участието!'. Натискането на този бутон     
    стартира таймера и участието започва.

Ако не сте попълнили данни за детето и не сте подписали декларацията, която 
да бъде одобрена, детето Ви ще фигурира в класирането/резултати със своя 
уникален номер на участник, който е изписан на няколко места, включително 
преди и след провеждане.

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ ДЕЦА!

4. След предаване, резултати, класиране

а. След предаване на задачите, работата отива в Секция Резултати на платформата.
   Там можете да виждате своя номер на участник, както и да редактирате данните
   си и подписвате декларация.

b. След обявяване на резултати в указания в регламента и новината срок, се
появяват два нови бутона:

- Моето представяне: Там можете да разгледате индивидуално и подробно
участието на детето, заедно с посочени, верни отговори и решения, както 
и прикачените от Вас файлове с подробни решения (ако има такива)

- Резултати: Там можете да видите резултатите на всички участници в
табличен вид, показващ единствено отговорите и точки. Ако не сте
подписали декларация, тук е мястото, където детето ще се вижда само с 
униклания си номер.




