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Rejestracja nowego gracza/gościa:
1. Na stronie logowania wybierz „Register”

2. Wypełnij formularz i zaakceptuj wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
zapoznanie się z regulaminem. Będziesz miał możliwość zmiany opcji Gracz(Player)/Gość(Visitor)
również po zalogowaniu na swoje konto.
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3. Wybierz “Register”
Powinieneś zobaczyć poniższą informację:

(Twoje konto zostało poprawnie zarejestrowane. Otrzymasz maila aktywacyjnego na email XXX. Sprawdź
folder SPAM, jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego. Zalogowanie do systemu będzie możliwe wyłącznie po
aktywacji konta. Jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego skontaktuj się z nami pod adresem
registration@kkskrakersy.pl)
4. Aktywuj swoje konto
Aby mieć możliwość zalogowania się, na utworzone konto musisz je aktywować.
Powinieneś otrzymać maila z linkiem aktywacyjnym. Kliknij w link.
Jeśli nie otrzymałeś linka aktywacyjnego sprawdź, czy adres Twój mailowy jest poprawny, sprawdź folder
Spam (Wiadomości śmieci).
Jeśli Twój adres jest poprawny, ale wciąż nie możesz znaleźć maila aktywacyjnego skontaktuj się z nami.
Mail aktywacyjny powinien wyglądać następująco.
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Kiedy aktywacja konta przebiegnie prawidłowo powinieneś otrzymać komunikat

Od tej pory możesz już się zalogować na swoje konto.

Logowanie:
1. Wypełnij formularz logowania (e-mail i hasło).

2. Kliknij “Login”.

Wybór drużyny:
1. Wybierz poziom, na którym będziesz grał lub poziom drużyny, którą będziesz wspierał jako gość.

2. Pojawi się lista zarejestrowanych drużyn na tym poziomie.
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3. Wybierz jedną z drużyn.

4. Potwierdź swój wybór klikając na “Confirm The Team”.
Jeśli jesteś pierwszym zarejestrowanym graczem drużyny przejdź do sekcji „Rejestracja drużyny”.
Liczba w nawiasach wskazuje na ilość graczy/gości (w zależności od Twojej roli z turnieju), którzy są już
zarejestrowani i przypisani do danej drużyny. Jeśli liczba graczy/gości przekracza ustalony limit (7 graczy +
kapitan, 2 gości) nie będzie możliwości dołączenia do drużyny. Jeśli jesteś pewien, że powinieneś być w tej
drużynie skontaktuj się z kapitanem drużyny, aby sprawdził listę graczy/gości i rozwiązał problem. Jeśli nie
wiesz, kto jest kapitanem drużyny skontaktuj się z nami – pomożemy rozwiązać problem.
Po potwierdzeniu drużyny zniknie możliwość wyboru drużyny, natomiast pojawi się imię i nazwisko kapitana
drużyny.

Wciąż masz możliwość zmiany drużyny wybierając „Leave The Team” (Opuść drużynę). W tym przypadku od
początku będziesz musiał wybrać i zatwierdzić drużynę.

Dodatkowe dane:
Uzupełnij dane na temat brunchu oraz możesz wpisać komentarz.
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Rejestracja drużyny:
Jeśli Twoja drużyna nie znajduje się na liście (jesteś pierwszym graczem rejestrującym się na turniej) musisz
stworzyć drużynę. Jest to powiązane z odpowiedzialnością za poprawne zarejestrowanie całej drużyny.
Jeśli ilość zarejestrowanych drużyn przekroczy ustalony limit możesz zarejestrować drużynę na listę
rezerwową.

1. Wybierz “Create New Team” (Stwórz nową drużynę).

2. Uzupełnij formularz i wybierz “Save New Team” (Zapisz nowy zespół). Twoja drużyna pojawi się na
liście i inny uczestnicy będą mieli możliwość do niej dołączyć.
Po stworzeniu nowej drużyny automatycznie zostaniesz do niej przypisany jako kapitan. Jako kapitan, możesz
usunąć drużynę, pod warunkiem, ze jesteś jej jedynym członkiem. Aby to zrobić wybierz „Delete Team” (Usuń
drużynę). Aby zmienić drużynę, podczas gdy są przypisani do niej inny uczestnicy musisz przekazać pozycję
kapitana innemu graczowi (patrz poniżej).
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Jako kapitan drużyny masz dostęp do listy graczy/gości przypisanych do dwojej drużyny wraz z informacją na
temat płatności (ale tylko czy jest zrobiona czy nie).
Masz również możliwość nominowania innego gracza na pozycję lidera (tylko jednego z graczy) – jest to
również konieczne jeżeli jako kapitan chcesz zmienić drużynę. Aby przekazać funkcję kapitana drużyny
wybierz opcję „Change Leader” (Zmień kapitana) przy graczu, którego chcesz nominować na kapitana.
Wyjaśnienia identyfikatorów: L-Leader/Kapitan, P-Player/Gracz, V-Visitor/Gość.

Płatności:
Podczas dokonywania płatności za turniej w polu „tytuł przelewu” wpisz nazwę turnieju oraz indywidualny
identyfikator np.: Glam Cup P15 – widzisz go na górze formularza rejestracyjnego.

Kiedy płatność zostanie zrealizowana i zespół Glam Cup zarejstruje do w systemie rejestracji informacja ta
pojawi się w formularzu na Twoim koncie.

Od tej chwili nie możesz zmienić informacji na temat brunchu, ale wciąż możesz wpisać/zmienić komentarz.
Jeśli potrzebujesz zmienić informację na temat brunchu skontaktuj się z nami.

Wylogowanie:
Aby wylogować się z systemu rejestracji wybierz
.
Przy czym po 5 minutach nieaktywności zostaniesz automatycznie wylogowany.
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Wyrejestrowanie:
Masz możliwość wyrejestrowania się z turnieju (przycisk
jest aktywny) pod kilkoma warunkami:
• Nie dokonałeś jeszcze płatności za turniej (jeśli dokonałeś już płatności skontaktuj się z nami).
• Nie jesteś przypisany do żadnej drużyny (jeśli potrzebujesz się wypisać z drużyny użyj opcji „Leave
The Team”).
• Rejestracja jest wciąż otwarta.
1. Aby się wyrejestrować wybierz

.

2. Potwierdź wyrejestrowanie klikając “Yes, I am sure”. Po potwierdzeniu wszystkie Twoje dane zostaną
usunięte z systemu. Przy poprawnym wyrejestrowaniu powinieneś zobaczyć poniższe potwierdzenie.

Aby móc wziąć udział w turnieju musisz przejść proces rejestracji od początku.

Zapomniałeś hasła?
Czasem może zdaryć się, że zapomnisz swoje hasło do systemu.
Hasła w naszej bazie są przechowywane zaszyfrowane (np. b20195d2cdb6bc225f3014be7b85a6d1), więc nie
ma możliwości, abyśmy przypomnieli Ci jakie masz hasło. W związku z tym musisz sam zmienić hasło do
sojego profilu.
1. Na stronie logowania wybierz „Reset Password” (Zmień hasło).

2. Wpisz adres email, który podałeś podczas rejestracji i wybierz “Reset Password”.
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Powinieneś zobaczyć potwierdzenie wysłania maila do zmiany hasła.

3. W mailu dostaniesz link do zmiany hasła

4. Klikając w link “Click here to proceed: here” zostaniesz przeniesiony na stronę, na której ustawisz
swoje nowe hasło.

5. Po potwierdzeniu nowego hasła wybierając opcję “Change Password” (Zmień hasło) będziesz mógł
zalogować się do systemu używając nowego hasła. Potwierdzenie zmiany hasła poniżej.

Pomoc/Kontakt:
Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas na adres registration@kkskrakersy.pl

Napisy końcowe:
Dlaczego potrzebujemy Twoich danych?
Imię i nazwisko – aby wiedzieć kim jesteś.
Adres email – aby mieć możliwość skontaktowania się z Tobą, wysłania informacji takich jak miejsce turnieju i
imprez towarzyszących, godziny rozgrywek i imprez towarzyszących, systemu gry, ankiety po turnieju,
zaprosić Cię na kolejną edycję turnieju. Potrzebny jest on również do zmiany hasła w przypadku, gdy
zapomnisz, jakie masz hasło (więc dobrze jest nie używać „maili na 5 minut”).
Numer telefonu – może być przez nas użyty tylko i wyłącznie w nagłych przypadkach, aby się z Tobą
skontaktować.
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