
A regisztrációval és a szavazással kapcsolatban szeretnénk adni egy kis segítséget, hogy 

mindenkinek minden lépés egyértelmű legyen. A szavazáshoz tehát először is regisztrálni 

kell a letscolour.hu oldalon. A regisztrációt a letscolour.hu oldal jobb felső sarkában található 

“regisztráció” linkre kattintva lehet megtenni. Ami a legfontosabb: 

 érvényes email címet kell megadni, hiszen erre a címre küldi el a rendszer az aktiváló 

kódot. Ha a cím nem létezik, vagy rosszul írtuk be, a kód nem fog megérkezni és nem 

fogjuk tudni aktiválni a regisztrációt - nem fogunk tudni szavazni.  

 érvényes mobiltelefon számot kell megadni, helyesen beírva (a 06, vagy a 36 nélkül - 

tehát pl. 301234567) - ha rossz számot adunk meg, akkor hiába küldjük el a kódot, a 

rendszer nem fogja felismerni a számot és összekötni a regisztrációval - nem fogunk 

tudni szavazni. 

 a kódot helyesen kell elküldeni, és csak a kódot - tehát nem kell elé semmi más, az 

sem természetesen, hogy “kód:” - kizárólag a számjegyeket kell elküldeni minden 

egyéb nélkül. Ha nem ezt tesszük, a rendszer hibásnak érzékeli a kódot, így nem 

fogunk tudni szavazni.  

Kérjük tehát a kedves szavazókat, hogy pontosan töltsék ki az adataikat, mert bármely elírás 

lehetetlenné fogja tenni az azonosítást, és így a szavazást is. Amennyiben jó adatokat adtunk 

meg, és mégsem érkezik meg email-en az aktiváló kód, akkor először érdemes megnézni a 

“spam” vagy “levélszemét” mappákat, hátha a levelező rendszer a kéretlen levelek közé tette 

a válasz üzenetet. 

Ha a regisztráció és az aktiválás sikeres volt, semmi más dolgunk nincs, mint 

akármelyik nap (vagy akár minden nap) visszatérni az oldalra (május 31-ig), és az 

oldalra történő belépés után (jobb felső rész, “bejelentkezés” link) megnyomni a kedvelt 

pályázatunknál található “szavazok” gombot. Amennyiben mégis elírás történt, vagy 

bármilyen elakadás, úgy a weboldal “kapcsolat” menüpontján keresztül írjanak egy üzenetet 

nekünk, és amint lehet, segítünk a megoldásban. Sok sikert kívánunk a pályázóknak, és minél 

több szavazatot a döntőbe jutáshoz!  
 


