Indicacions Scenikus.com
REGISTRAR-SE A LA PLATAFORMA SCENIKUS
Si no t 'has registrat mai abans a Scenikus, has de fer-ho per poder entrar-hi.

Quan demanes per registrar-te t'apareix el formulari corresponent:

Entra-hi les teves dades i clica sobre el botó.
Recorda que has de posar una adreça de correu-e que tinguis vigent perquè t'hi enviaran un missatge
que has de poder rebre per completar el procés. La contrasenya ha de tenir com a mínim 8 caràcters i
hi ha d'haver almenys una majúscula, un número i un caràcter especial.
Rebràs un correu-e a l'adreça que hagis indicat en el qual hi ha un enllaç sobre el qual s'ha de clicar per
confirmar el registre. Clica sobre "Activar cuenta".

ACCEDIR A L'ESPECTACLE
Pots anar a la plataforma https://watch.scenikus.com/, entrar-hi i buscar l'espectacle de La Passió o bé
accedir directament a l'espectacle des del lloc web de La Passió https://www.lapassio.cat/temporada-2021de-la-passio-dolesa/preus-i-dates/

Arribaràs a la pàgina de l'espectacle.
INICIAR SESSIÓ A LA PLATAFORMA SCENIKUS I COMPRAR L'ENTRADA
Si ja t'has registrat a Scenikus algun cop i ja tens usuari i contrasenya, entra a la plataforma amb el teu
usuari i contrasenya.

Un cop ja has iniciat la sessió, escriu al cercador la paraula "passio" i et sortiran els resultats corresponents.
Tria la data per a la qual vols comprar l'espectacle i clica-hi
Arribaràs a la pàgina de la representació concreta. Des d'aquesta pàgina pots comprar l'entrada per a la
retransmissió. Si ho desitges també pots fer un donatiu extra posant l'import a la casella que hi ha sobre el
botó de compra.

Un cop hi has clicat apareix la pantalla de pagament. Cal posar-hi les dades de la targeta de crèdit (número,
data de caducitat i codi de verificació), marcar la casella d'acceptació de les condicions i clicar sobre el botó
de pagament.

T'apareixerà un missatge de compra realitzada.
VEURE LA REPRESENTACIÓ I SORTIR DE LA SESSIÓ
Per veure la represnetació en directe, has d'entrar a la plataforma i anar al menú que es diu TUS
PRODUCTOS. Si et connectes des del mòbil, desplega el menú de les tres ratlletes per poder arribar-hi. A la
pàgina de les teves compres hi trobaràs l'espectacle i has de clicar al damunt per veure'l.
Per sortir de la plataforma, cal tocar l'esfera blava amb dos ulls que hi ha a la part superior dreta de la
pantalla.

