
1. Rejestracja klubu 
- Kliknij w link „Rejestracja” w górnym prawym rogu strony 

 

 
Okno rejestracji 

 

UWAGA!!! W polu ‘nazwa użytkownika’ wpisz tzw. login (np. karateolsztyn – pisany bez odstępów i 

polskich liter), który jest potrzebny wyłącznie do logowania się. Natomiast w polu ‘nazwa klubu’ wpisz 

pełną nazwę klubu (np. Olsztyński Klub Kyokushin Karate)  

 

- w formularzu rejestracji uzupełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*). Po wciśnięciu 

przycisku „Rejestracja” w górnej części strony pojawi się komunikat z informacja dotycząca 

rejestracji. 

  - po ukazaniu się komunikatu o poprawnym dodaniu użytkownika można się już zalogować 

do systemu. 

 

2. Logowanie/wylogowanie 
Aby się zalogować musisz kliknąć na link znajdujący się w górnym prawym rogu strony i w 

formularzu logowania poprawnie wpisać login i hasło. 

 
Okno logowania 

 

- po poprawnym zalogowaniu się zostanie wyświetlony komunikat w górnej części strony a 

po odczekaniu około 3s automatycznie zostanie włączona strona główna. 

- od tej pory w górnym prawym rogu będzie widnieć informacja o zalogowanym użytkowniku 

oraz link umożliwiający wylogowanie się. 



 
Okno wylogowania 

 

- po wybraniu linku „Wyloguj” i zaakceptowaniu pytania zostaniesz wylogowany z systemu a 

na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający. 

3. Menu użytkownika 

 
Menu użytkownika 

 

- menu użytkownika składa się z trzech sekcji: 

 - sekcja zielona (profil użytkownika) 

W tej sekcji jest umieszczona podstawowa informacja o zalogowanym użytkowniku 

oraz ikony umożliwiające przejście do poszczególnych podstron: 

 - przejście do profilu użytkownika  

 - przejście do informacji o zalogowaniach, wylogowaniach i zmianach haseł 

 - zmiana hasła  

 

- sekcja żółta (menu użytkownika) 

W tej sekcji umieszczone są ikony umożliwiające przejście do poszczególnych 

podstron: 



 - lista zawodników lub sędziów 

 - dodanie nowego zawodnika do klubu 

 - dodanie nowego sędziego do klubu 

 

- sekcja czerwona  

W tej sekcji umieszczona jest aktualna data i czas  

 

 

4. Dodanie zawodnika do klubu 
W celu dodania zawodnika do klubu należy w menu użytkownika w części „zawodnicy” 

wybrać emblemat z koszulką i plusem . 

 

 
Okno nowego zawodnika 

 



1. Pole w którym widnieje nazwa klubu zalogowanego użytkownika (pole z wyłączona 

funkcją modyfikacji) 

2. Imię zawodnika (pole typu tekstowego) 

3. Nazwisko zawodnika (pole typu tekstowego) 

4. Rok urodzenia zawodnika  (pole typu data)  

5. Waga zawodnika (pole numeryczne)  

6. Stopień KYU/DAN (pole wyboru) 

- w formularzu uzupełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*). Po wciśnięciu przycisku w 

górnej części strony pojawi się komunikat z informacja o efekcie pracy. 

 

5. Lista zawodników w klubie 
W celu sprawdzenia listy dodanych  zawodników do klubu należy w menu użytkownika w 

części „zawodnicy” wybrać emblemat lista . 

 
Okno lista zawodników 

 

W tym oknie widnieje cała lista dodanych zawodników do naszego klubu. W ostatniej 

kolumnie widnieje przycisk z emblematem kredki. Po wybraniu tego przycisku zostaniesz 

przeniesiony do okna edycji zawodnika. 

 

6. Edycja zawodnika 
Okno modyfikacji zawodnika jest oknem, które umożliwia nam na poprawę ewentualnych 

błędów powstałych podczas dodawania zawodnika. 

 

7. Dodanie, modyfikacja i lista sędziów 
Okna dotyczące sędziego działają analogicznie jak okna dodania, modyfikacji i lista dotycząca 

zawodników. 

 

8. Zgłoszenie zawodnika/sędziego na zawody 
Jeżeli chcesz dodać zawodnika lub sędziego do zawodów przejdź do środkowej części strony 

głównej (tuż pod menu użytkownika). W tym miejscu widnieją fiszki dotyczące aktualnych 

zawodów. W ich dolnej części widnieją przyciski umożliwiające dodanie zawodnika/sędziego. 

 

 



 
Fiszki o aktualnych zawodach 

 

Jeżeli wybierzesz zgłoszenie zawodnika twoim oczom ukaże się formularz zgłoszenia 

zawodnika. 

 
Okno zgłoszenia zawodnika 

 

- jeżeli chcesz dopisać zawodnika najpierw musisz wybrać kategorię. Po czym pojawi się 

odpowiednia ilość okiem umożliwiająca wybranie zawodników z listy wcześniej dodanych 

zawodników do naszego klubu.  

 

 



9. Rodzaje pól 

Pole typu data – w tym polu podajemy date w formacie rrrr-mm-dd (rok-miesiąc-

dzien). Można wpisać ręcznie bądź wybrać z kalendarza, który pojawi się po kliknięciu 

na pole oraz na strzałkę w dół po lewej stronie pola.  

  
Pole typu data 

Pole wyboru– w tym polu po rozwinięciu listy (strzałka po prawej stronie pola) można 

wybrać jedną z dostępnych opcji. 

 

Pole wyboru 

Pole numeryczne– w tym polu możemy wstawić wyłącznie cyfry.  

 

Pole numeryczne 

 

 

 


