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1. Opis koncepcji 
Celem systemu zapisów jest ułatwienie procesu zapisów na MnO SKPT oraz umożliwienie 

uczestnikom samodzielnej edycji parametrów drużyny. 

Założenia: 

• Konto pozwala na założenie jednej drużyny (w szczególnych wypadkach może być inaczej), 

• Konto może zostać zastosowane w kolejnych edycjach marszy, jednak za każdym razem 

trzeba stworzyć nową drużynę, 

• Drużyna może wybrać dwie trasy: pierwszą trasę preferowaną i drugą trasę preferowaną 

• Jeśli jest miejsce, to drużyna jest zapisywana na pierwszą trasę preferowaną 

• Jeśli na liście pierwszej trasy preferowanej nie ma miejsca, to drużyna jest zapisywana na listę 

drugiej trasy preferowanej odpowiednio podstawową lub rezerwową – według wolnego 

miejsca. 

• Jeśli drużyna przejdzie z na listę podstawową pierwszej trasy preferowanej jest wypisywana z 

listy na drugiej trasie preferowanej (jeśli na taką była zapisana). 

2. Zakładanie konta i logowanie do serwisu 
1. Aby założyć konto wejdź na najnowszą stronę marszy SKPT. 
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2. Następnie kliknij w menu po lewej „Rejestracja” 
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3. Wypełnij formularz: 

• Podając pełna nazwę konta (może być taka jak login), 

• podając nazwę użytkownika (czyli login), 

• podając dwa razy nietrywialnie hasło, 

• wypełniając Captche (test, czy nie jest się robotem), 

• wyrażając zgodę na politykę prywatności 

 
4. Następnie kliknij „zarejstruj”. Jeśli wszystko pójdzie dobrze pojawi się taki komunikat: 

 
5. Otwórz skrzynkę pocztową i poczekaj na wiadomość e-mail 

6. Gdy wiadomość przyjdzie kliknij na zawarty w niej link aktywacyjny 
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7. Po kliknięciu na link strona powinna wyświetlić taki komunikat wraz z formularzem logowania 

 
8. Wpisz login oraz hasło swojego konta 

 
9. A następnie kliknij przycisk „Zaloguj” 

10. Po zalogowaniu w menu pojawi się link „Moja Drużyna”. Należy go kliknąć aby założyć 

drużynę. 
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11. Po kliknięciu „Moja Drużyna” powinien pojawić się przycisk „Dodaj” 

 
12. Po kliknięciu przycisku „Dodaj” pojawi się formularz danych drużyny 

 
13. Wypełnij dane drużyny i kliknij „Zapisz” 
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14. Po utworzeniu kliknięciu przycisku „Zapisz” pojawi się panel drużyny 

 
 

Dane drużyny można zawsze edytować klikając „Edytuj”. 

3. Zarządzenie listą uczestników 
Założenie: Na większości trasach zapisywani są na listę tylko pierwsi trzej członkowie zespołu. W 

związku z tym przynajmniej jedna osoba pełnoletnia powinna znajdować się na jednym z trzech 

pierwszych miejsc w zespole. 

 

  



 

©SKPT Gdańsk 
 

Aby zapisać uczestnika należy wykonać następujące czynności: 

1. Kliknąć „dodaj” w pod listą uczestników w panelu drużyny 

 
2. Następnie wypełni formularz danymi podając: 

• Imię i Nazwisko, 

• Adres e-mail uczestnika, 

• Datę urodzenia jeśli uczestnik jest niepełnoletni, 

• Zaznaczyć  odpowiednie pola jeśli uczestnik jest tegorocznym kursantem lub 

członkiem Studenckiego Koła Przewodników lub zamawia transport. 
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3. Następnie kliknij „Zapisz” 

4. Dodani członkowie zespołu będą widoczni na liście uczestników 

 

5. Aby edytować uczestnika należy kliknąć przycisk szczegóły, 

 
6. Aby usunąć użytkownika należy zaznaczyć go i kliknąć przycisk „Usuń” 
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7. Następnie potwierdzić ten wybór 
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4. Zapisy na trasę 
Aby przejść do zapisów zaloguj się i kliknij w menu po lewej stronie na link „Zapisy” 

 

Pojawi się lista drużyn, należy wybrać drużynę, którą chcemy zapisać na trasy: 

 

Należy kliknąć „Zapisz”. Po tym pojawi się strona zapisów. 

Strona zapisów zawiera: 

• menu wyboru pierwszej trasy preferowanej, 

• menu wyboru drugiej trasy preferowanej, 

• akceptacje regulaminu MnO, 

• test captcha. 
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Jeżeli drużyna ma za mało pełnoletnich osób na pierwszych pozycjach pojawi się następujący 

komunikat: 

 

Aby zapisać się na trasę: 

• Drużyna musi mieć przynajmniej jednego pełnoletniego uczestnika pośród pierwszych trzech 

osób (dla niektórych tras ta liczba może być inna), 

• Trzeba wybrać trasę podstawową, 

• Trzeba zaakceptować regulamin MnO (jeśli jest takie wymaganie) 

• Trzeba poprawnie wykonać zadanie captcha. 
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Tak wygląda poprawnie wypełniony formularz: 

 

Jednak dla urozmaicenia przykładu zostanie wybrana druga trasa preferowana: 
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Po kliknięciu „Zapisz” zostanie przedstawiona informacja jak wyglądał proces zapisów. 

 

W tym wypadku drużyna została zapisana na jedną listę rezerwową i jedną listę podstawową. 

Dodatkowo powinna przyjść wiadomość e-mail: 

 

Aby podejrzeć listę zespołów należy kliknąć link „Zgłoszeni uczestnicy” po lewej stronie 
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A następnie wybrać konkretną trasę lub wszystkie trasy 

 

 

Jak widać, na drużyna została wpisana na listę rezerwową na trasie Ekstremalnej. 

Stan zapisów można obejrzeć w panelu drużyny. 

 

Na powyższej liście widać, że drużyna została zapisana na jedną listę rezerwową i jedną listę 

podstawową. 

Ponadto można zauważyć, że koszty drużyny się zmieniły: 
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Uwaga! Od momentu wpisania pierwszy raz na listę podstawową zespół ma 3 dni na wpłacenie 

wpisowego. 
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Może się zdarzyć, że zwolni się miejsce na trasie E. 

 

(Stan przed rezygnacją drużyny 3) 

 

(Stan po rezygnacji drużyny 3) 
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Gdy zwolni się miejsce na liście podstawowej a nasza drużyna będzie pierwsza na liście rezerwowej, 

wtedy system automatycznie przepiszę drużynę na listę podstawową, a następnie wyśle następującą 

wiadomość e-mail: 
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5. Rezygnacja z miejsca na trasie/trasach 
Aby wypisać drużynę z list/listy należy: 

Kliknąć „Rezygnuj” w liście drużyn w widoku zapisów: 

 

 

 

Drugą opcją jest ustawienie wszystkich tras w formularzu zapisów na „Brak” i kliknięcie „Zapisz”: 

 


