Οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και πληρωμής για τους διαγωνισμούς
KANGOUROU
Αγαπητοί γονείς,
Αγαπητοί μαθητές,
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Για δική σας ευκολία, διαβάστε τις πιο κάτω οδηγίες πριν προχωρήσετε στην ηλεκτρονική
εγγραφή για τους διαγωνισμούς Kangourou.
Βήμα 1
Για την ηλεκτρονική εγγραφή σε οποιονδήποτε από τους διαγωνισμούς Kangourou,
πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/24794018
Βήμα 2
Επιλέξτε το θέμα στο οποίο επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή και πληρωμή. Μπορείτε να
επιλέξετε μόνο ένα θέμα κάθε φορά. Εάν επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή σε περισσότερα από
ένα θέματα των διαγωνισμούς πχ Αγγλικά και Μαθηματικά, θα πρέπει να επαναλάβετε τη
διαδικασία. Τα θέματα που είναι διαθέσιμα είναι:
• Διαγωνισμός Μαθηματικών (διαθέσιμος για επίπεδα 1-12)
• Διαγωνισμός Αγγλικών (διαθέσιμος για επίπεδα 3-12)
• Διαγωνισμός Γαλλικών (διαθέσιμος για επίπεδα 5-10)
• Διαγωνισμός Ελληνικών (διαθέσιμος για επίπεδα 3-10)
Για να προχωρήσετε στην εγγραφή, πατήστε στο κείμενο «Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε
για την
πληρωμή του λογαριασμού» και κάντε login με το username και password που έχετε με την
JCC Smart. Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό με την JCC, ακολουθήστε τον παρακάτω
σύνδεσμο για να
δημιουργήσετε έναν: https://www.jccsmart.com/account/new-customer
Βήμα 3
Προχωρήστε με τη συμπλήρωση της αίτησης.
1. Όνομα Μαθητή – συμπληρώνετε το όνομα του μαθητή που θέλει να γραφτεί στον
διαγωνισμό, όπως θέλετε να φαίνεται στις λίστες και στον κατάλογο των
διακριθέντων
2. Επώνυμο Μαθητή – συμπληρώνετε το επώνυμο του μαθητή που θέλει να γραφτεί
στον διαγωνισμό, όπως θέλετε να φαίνεται στις λίστες και στον κατάλογο των
διακριθέντων
3. Ημερομηνία Γέννησης – συμπληρώνετε την ημερομηνία γέννησης του μαθητή
γράφοντας πρώτα τη μέρα, μετά το μήνα και μετά τον χρόνο πχ 19/09/2001
4. Επίπεδο – συμπληρώνετε το επίπεδο του μαθητή ανάλογα με την τάξη του, δηλαδή
1 – Α΄ Δημοτικού 4 – Δ΄ Δημοτικού
2 – Β΄ Δημοτικού 5 – Ε΄ Δημοτικού
3 – Γ΄ Δημοτικού 6 – Στ΄ Δημοτικού
ΠΡΟΣΟΧΗ. Σημειώστε απλά τον αριθμό

7 – Α΄ Γυμνασίου
8 – Β΄ Γυμνασίου
9 – Γ΄ Γυμνασίου

10 – Α΄ Λυκείου
11 – Β΄ Λυκείου
12 – Γ΄ Λυκείου

5. Όνομα Σχολείου – συμπληρώστε το όνομα του σχολείου του μαθητή, όπως θέλετε
να φαίνεται στις λίστες και στον κατάλογο των διακριθέντων
6. Επαρχία – συμπληρώστε την επαρχία διαμονής σας
7. Εξεταστικό Κέντρο – θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα στη Λευκωσία, τη Λεμεσό,
στην Λάρνακα, Αμμόχωστος και στην Πάφο. Συμπληρώστε ανάλογα: Λευκωσία –
Λεμεσός – Λάρνακα – Αμμόχωστος – Πάφος
Σημείωση: Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών δεν είναι ικανοποιητικός για να
λειτουργήσει ένα εξεταστικό κέντρο, θα ενημερωθείτε έγκαιρα για να δηλώσετε
άλλο εξεταστικό κέντρο. Η ακριβής τοποθεσία θα ανακοινωθεί αργότερα.
8. Όνομα κηδεμόνα – συμπληρώστε το όνομ ακηδεμόνα
9. Επώνυμο κηδεμόνα – συμπληρώστε το επώνυμο κηδεμόνα
10. Τηλέφωνο επικοινωνίας – συμπληρώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
11. Email – συμπληρώστε ένα email στο οποίο έχετε πρόσβαση καθημερινά.
12. Ποσό – συμπληρώστε το ποσό που είναι 18 ευρώ

Βήμα 4
Πατήστε «Επόμενο» για να προχωρήσετε
Βήμα 5
Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτα σας και πατήστε «Πληρωμή»
Βήμα 6
Το σύστημα αμέσως σας μεταφέρει στην πιο κάτω σελίδα για να γράψετε την κάρτα σας και
θα πρέπει να το συμπληρώσετε για να προχωρήσετε. Για απορίες σχετικά με το πώς θα
συμπληρώσετε το κομμάτι αυτό θα πρέπει να μιλήσετε με την τράπεζά σας.

Εάν το έχετε ήδη συμπληρώσει απλά βάζετε το κωδικό για να προχωρήσετε με την πληρωμή.

