Instrukcja rejestracji on-line na zawody
PZWLA.
Dla osób zgłaszających się na zawody

Rejestracja on-line jest możliwa dla zawodników, którzy wcześniej brali udział w zawodach organizowanych przez PZWLA są zarejestrowani w bazie
zawodników programu obsługi zawodów PZWLA. Niezarejestrowani dotychczas zawodnicy będą się rejestrować w dotychczasowy sposób.

Lp. Czynność
1. Na stronie obsługi
zawodów musi być link
do rejestracji on-line.
Należy go wykorzystać
do rozpoczęcia procesu
rejestracji.

Co zrobić?
Wybrać link umożliwiający rejestrację
on-line na zawody. Nowy adres obsługi
zawodów PZWLA:
http://zawodypzwla.atp-web.eu/

2.

W przypadku, gdy jest to logowanie
przed nowymi zawodami, należy
najpierw wybrać link ‘Pierwsze
logowanie lub zmiana hasła’.

Przy pierwszym
logowaniu należy
uzyskać klucz do
zmiany hasła.

3.

Należy wypełnić dane
do pobrania klucza do
zmiany hasła.

4.

Jeśli adres e-mail jest
poprawny, system
wysyła na niego link
umożliwiający zmianę
hasła.

Należy wypełnić pola zgodnie:
1. Pole Użytkownik zawiera
nazwę użytkownika
(zawodnika) służącą rejestracji
do zawodów. Nazwa ta jest
zbudowana w ten sposób:
- imie.nazwisko[dwie ostatnie cyfry
roku urodzenia], np. jan.kowalski45. W
nazwie nie używa się polskich liter, tzn.
zamiast ś jest s, zamiast ą jest a itd.
2. Pole Adres e-mail zawiera
adres e-mail, który posłuży do
przesłania klucza do zmiany
hasła, a następnie
potwierdzenia zgłoszenia online na zawody.

5.

Korespondencja
umożliwia zmianę
hasła.

Uwaga: Link jest ważny dwa dni od daty
otrzymania korespondencji. Należy użyć
przesłanego linku do zmiany hasła.

6.

Zmiana hasła.

Hasło musi spełniać podane kryteria.

7.

Przejście do rejestracji
po zmianie hasła
można

Do procesu logowania można również
wejść korzystając z linku, jak w punkcie
pierwszym.

8.

Logowanie do systemu
rejestracji

Po wpisaniu użytkownika i wcześniej
ustalonego hasła, system umożliwi
złożenie zgłoszenia on-line do
zawodów.

9. Formularz zgłoszenia on-line na zawody PZWLA:

W celu wysłania zgłoszenia należy wybrać minimum jedną konkurencję, i kolejne, zgodnie z regułami
podanymi na formularzu. Aby umożliwić wysłanie zgłoszenia, trzeba uaktywnić przycisk ‘Zarejestruj’.
W tym celu należy zaakceptować oświadczenie i stanie zdrowia, a następnie wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych. W ostatnim wierszu system będzie podawał całkowitą kwotę opłaty
za udział w zawodach. Opcjonalnie należy wybrać opcje dodatkowych opłat.

10. Po prawidłowym zgłoszeniu system potwierdzi zgłoszenie:

11. To potwierdzenie zostanie również wysłane na podany w punkcie 3. instrukcji adres e-mail.

