
 

 

 

Instrukcja rejestracji on-line na zawody 

PZWLA. 
 

Dla osób zgłaszających się na zawody po raz pierwszy 

 

 

 

 



W tej instrukcji jest opisany sposób rejestracji on-line dla zawodników, którzy nigdy wcześniej nie brali udziału w zawodach organizowanych przez PZWLA  

i nie są zarejestrowani w bazie zawodników programu obsługi zawodów organizowanych przez PZWLA.  

Lp. Czynność  Co zrobić? 

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

 

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

2. Jeżeli zawodnik nigdy 
nie brał udziału w 
zawodach 
organizowanych przez 
PZWLA i nie jest 
zarejestrowany w bazie 
danych obsługi 
zawodów, należy 
wybrać przycisk [Nowy 
zawodnik]. 

 

Wybrać link [Nowy zawodnik]. 



3. Rejestracja nowego zawodnika, krok 1 z 3. Wypełnienie formularza 

danych osobowych nowego zawodnika. 

 

Pola na ciemnym tle muszą być wypełnione obligatoryjnie. 

Należy wypełnić pola zgodnie: 

1. Pole Nazwisko określa nazwisko zawodnika. Na początku duża litera, następnie małe litery 

polskiego alfabetu. 

2. Pole Imię określa imię zawodnika. Na początku duża litera, następnie małe litery polskiego 

alfabetu. 

3. Pole Płeć określa płeć zawodnika. Należy wybrać z wartość z listy. 

4. Pole Data urodzenia określa datę urodzenia zawodnika. Należy wprowadzić w formacie 

RRRR-MM-DD, gdzie  

RRRR – rok urodzenia składający się z czterech cyfr, 



MM – numer miesiąca (diwe cyfry od 01 do 12), 

DD – numer dnia w miesiącu (dwie cyfry od 01 do 31). 

5. Pole  Kategoria wiekowa. Wartość tego pola zostanie określona automatycznie po podaniu 

prawidłowej daty urodzenia i płci. 

6. Pole Ulica określa nazwę ulicy. Na początku duża litera, następnie małe litery polskiego 

alfabetu. 

7. Pole Nr domu – numer domu. 

8. Pole Nr mieszkania – numer mieszkania. 

9. Pole Kod pocztowy. Określa kod pocztowy zgodnie z wzorem 99-999 (dwie cyfry, myślnik, 

trzy cyfry).  

10. Pole Miejscowość określa nazwę miejscowości. Na początku duża litera, następnie małe 

litery polskiego alfabetu. 

11. Pole Klub określa nazwę klubu, który reprezentuje zawodnik. Na początku duża litera, 

następnie małe litery polskiego alfabetu. Pole może pozostać puste. 

12. Pole Województwo określa nawę województwa. Należy wybrać wartość z listy lub 

pozostawić wartośćdomyślną (---). 

13. Pole Adres-email. Należy wprowadzić adres e-mail, który będzie służył do komunikacji z 

zawodnikiem w procesie rejestracji, a potem będzie pomocny do utrzymania kontaktu z 

zawodnikiem w celu np. informowania o działaniach PZWLA.  

14. Pole Telefon zawiera numer telefonu służący do kontaktu z zawodnikiem. 

15. Pole Koszulka określa rozmiar koszulki, jaki zostanie przygotowany w pakiecie startowym dla 

zawodnika. Wartość należy wybrać z listy. 

 

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz pól pozostałych należy przejść do 

następnego kroku rejestracji poprzez wybór przycisku Dalej. 

  



4. Rejestracja nowego zawodnika, krok 2 z 3. Wypełnienie formularza 

zgłoszenia na zawody. 

UWAGA: 

 W formularzu poniżej podane są przykładowe dane fikcyjnego zawodnika. Ewentualna zgodność 

tych informacji z prawdziwą osobą jest przypadkowa. 

 



Pierwsza sekcja (dane osobowe) jest przedstawiona informacyjnie i zawiera dane wprowadzone  

w poprzednim kroku. Tych informacji nie można w tym miejscu edytować. 

W drugiej części formularza, aby wysłać zgłoszenie, 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.  

Po prawidłowym wypełnieniu formularza należy wybrać przycisk ‘Zarejestruj’. 

 

  



5. Rejestracja nowego zawodnika, krok 3 z 3. Informacja o wysłaniu 

zgłoszenia. 

UWAGA: 

 W formularzu poniżej podane są przykładowe dane fikcyjnego zawodnika. Ewentualna zgodność 

tych informacji z prawdziwą osobą jest przypadkowa. 

Po prawidłowym wykonaniu poprzednich kroków rejestracji system potwierdzi zgłoszenie na zawody: 

 

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

mail na formularzu danych osobowych). 

 

Zgodnie z korespondencją, po dokonaniu opłat zawodnik zostanie dodany do bazy danych 

zaowdników uczastniczących w zawodach oraganizowanych przez PZWLA oraz zarejestrowany 

zostanie na zawody, na które wysłał zgłoszenie. 

 


