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 Rejestracja i logowanie
Strona główna dla użytkownika niezalogowanego to strona logowania. Zawiera ona strefę
logowania i odnośniki do rejestracji i resetowania hasła.

 Rejestracja
Aby założyć konto, kliknij przycisk ZAŁÓŻ KONTO KLUBOWE. Przejdziesz wtedy do
formularza rejestracji klubu.



Po podaniu potrzebnych danych i zaznaczeniu zgód, kliknij WYŚLIJ. Na podany adres
email zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po otwarciu linku konto
zostanie aktywowane. Zanim będzie można korzystać z systemu, trzeba poczekać aż
pracownik przypisze klubowi zarząd.

 Logowanie
Aby zalogować się do systemu, wpisz w odpowiednie pola e-mail i hasło podane podczas
rejestracji i kliknij WYŚLIJ. Po zalogowaniu przejdziesz na stronę główną systemu.

 Resetowanie hasła
Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, kliknij w link „Nie pamiętam hasła” znajdujący się w
strefie logowania, poniżej pola na hasło. Przeniesiesz się wtedy do strony resetowania
hasła.



Podaj adres e-mail przypisany do konta i kliknij WYŚLIJ. Na podany adres zostanie
wysłana wiadomość z odnośnikiem. Po jego otwarciu zostaniesz przeniesiony do widoku
zmiany hasła. Podaj nowe hasło dwukrotnie i kliknij WYŚLIJ.



 Strona główna i nawigacja
W obszarze centralnym strony głównej wyświetlane są powiadomienia, a po lewej znajduje
się nawigacja po systemie. Nawigacja jest elementem wspólnym dla wszystkich widoków
użytkownika zalogowanego, który umożliwia łatwe poruszanie się po systemie.

 

 Wylogowanie
Aby wylogować się z systemu kliknij w nawigacji odnośnik Wyloguj. Po wylogowaniu
przeniesiesz się do strony logowania.



 Powiadomienia
Kiedy w systemie wydarzy się coś istotnego, do użytkownika wysyłane jest
powiadomienie. Powiadomienia są wyświetlane w środkowej części strony głównej, w
kolejności od najnowszego. Aby móc obejrzeć wszystkie powiadomienia kiedy jest ich
dużo, trzeba skorzystać z nawigacji po stronach znajdującej się na dole listy powiadomień.



 Zarządzanie kontem
W systemie przechowywane są dane użytkownika. Aby obejrzeć aktualnie podane dane,
należy przejść w nawigacji do odnośnika Zarządzanie kontem → Mój profil.

 

 Edycja profilu
Dane można edytować po przejściu do linku Edytuj profil. Przejdziesz wtedy do formularza
odzwierciedlającego informacje z profilu. Po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu
formularza, zmiany zostaną wprowadzone.



 Zmiana hasła
Zalogowany użytkownik może zmienić hasło poprzez podanie starego i nowego hasła. W
tym celu przejdź do linku Zmiana hasła. W formularzu na następnej stronie podaj stare
hasło i wpisz dwa razy nowe hasła, a następnie zatwierdź.



 Zarządzanie członkostwami
 Zgłoszenia
 Kiedy użytkownik zgłosi się do Twojego klubu, otrzymasz powiadomienie. Aby obejrzeć
wszystkie zgłoszenia, należy przejść w nawigacji do Zarządzanie członkostwami →
Zgłoszenia. Zgłoszenia są wyświetlane w formie tabeli. Aby przejść do podglądu
konkretnego zgłoszenia, należy kliknąć strzałkę obok.

W podglądzie można obejrzeć szczegóły zgłoszenia i zaakceptować lub odrzucić
członkostwo. Aby zaakceptować zgłoszenie kliknij Akceptuj członkostwo, aby odrzucić
kliknij Odrzuć członkostwo.



Użytkownik zgłasza do klubu członkostwo w jednej z dyscyplin. Jeżeli użytkownik chce być
członkiem klubu w więcej niż jeden dyscyplinie, powinien dokonać osobnego zgłoszenia
do każdej z dyscyplin.

 Członkostwa
 Aby obejrzeć wszystkich członków klubu, należy przejść do Zarządzanie członkostwami →
Członkostwa. Znajduje się tam tabela użytkowników należących do klubu. Można obejrzeć
szczegóły członkostwa klikając strzałkę obok.
 

W podglądzie można obejrzeć szczegóły członkostwa. Członkostwo można usunąć
klikając Usuń członkostwo i potwierdzając w następnym widoku. Można przyznać status
reprezentanta klikając Przyznaj status reprezentanta i potwierdzając w następnym widoku.
Przyznanie użytkownikowi status reprezentanta naszego klubu w danej dyscyplinie,
odpowiada potwierdzeniu jego przynależności klubowej, które jest niezbędne przy
wnioskowaniu o niektóre licencje. Status ten jest automatycznie odbierany na początku
każdego roku kalendarzowego.



Odebranie statusu reprezentanta

Odebrać status reprezentanta można z poziomu widoku szczegółów danego członkostwa
poprzez wciśnięcie Odbierz status reprezentanta. W następnym widoku należy podać
powód odebrania statusu reprezentanta i zatwierdzić. Podany powód będzie wysłany do
odpowiednich pracowników.



 Licencje
 Nowa licencja
Aby złożyć wniosek o nową licencję, w nawigacji przajdź do Licencje → Nowa licencja.  W
dwóch kolejnych widokach wybierz odpowiedni typ licencji i dyscyplinę. W następnym
widoku wyświetli się lista licencji spełniających podane wcześniej kryteria. Kliknij nazwę
licencji która Ciebie interesuje. Przeniesiesz się do formularza wniosku.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza wniosku o licencję, jeśli licencja nie jest bezpłatna,
zostaniesz przeniesiony do formularza płatności. W formularzu należy podać dane do
przelewu i wybrać opcje płatności. Całkowita kwota do zapłaty będzie zależeć od
wybranych opcji. Po zatwierdzeniu zostaniesz przeniesiony do serwisu Przelewy24, gdzie
możesz dokonać płatności.



Po dokonaniu płatności, lub jeśli licencja jest bezpłatna po wypełnieniu formularza
wniosku, Twój wniosek jest przekazywany do rozpatrzenia pracownikowi.

 Moje wnioski
Swoje wnioski możesz obejrzeć po przejściu do Licencje → Moje wnioski. Wnioski są
wyświetlane w formie tabeli. Możesz przejść do szczegółów wniosku klikając na małą
strzałkę.



Ponowienie płatności
Jeśli z jakiegoś powodu nie udało Ci się dokończyć płatności, możesz ją ponowić
przechodząc do widoku szczegółów wniosku i klikając przycisk Opłać.

*

 
 Wniosek odesłany do poprawy
Jeśli Twój wniosek został odrzucony, należy go poprawić i odesłać ponownie do
weryfikacji. W tym celu  przejdź do widoku  szczegółów wniosku i kliknij przycisk Popraw.
Zostaniesz ponownie przeniesiony do formularza wniosku o licencję. Pod polami które
należy poprawić, można zobaczyć pozostawione przez pracownika komentarze. Po
zastosowaniu odpowiednich poprawek, kliknij Wyślij do ponownej weryfikacji.
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