
Rejestracja na zawody
Po wejściu na www.slotmarket.pl, kliknij w zakładkę IMPREZY,
a następnie wybierz interesujące Cię wydarzenie.

http://www.slotmarket.pl/


Po wejściu w profil danej imprezy, kliknij w czerwony przycisk
ZAPISZ SIĘ, znajdujący się obok nazwy zawodów i ceny pakietu.

Po kliknięciu, poniżej otworzy się formularz rejestracyjny. By
zobaczyć jego KROK 1, konieczne może być “zjechanie” w dół
strony, aż pokaże Ci się wybór dystansu (może zdarzyć się tak, 
że dostępny będzie tylko jeden dystans).



KROK 1 - Wybierz dystans
 

Kliknij w prostokąt z interesującym Cię dystansem tak, by
podświetlił się na czerwono. Następnie zatwierdź wybór klikając w
znajdujący się poniżej przycisk NASTĘPNE



KROK 2 - Załóż konto lub zaloguj się
 

Nie zobaczysz tego kroku, jeżeli zalogowałeś się na swoje konto, przed
otwarciem formularza rejestracyjnego.

Zostaniesz poproszony o zalogowanie lub założenie konta.

Jeśli masz już konto w serwisie slotmarket.pl, kliknij w czerwoną
część tytułu Kroku 2, czyli w “zaloguj się”, wprowadź swój adres
email i hasło w oknie logowania i zatwierdź. Po zalogowaniu
zostaniesz automatycznie przeniesiony do Kroku 3.



KROK 2 - Załóż konto lub zaloguj się
 

Jeśli nie masz jeszcze konta, wypełnij dane w wyświetlonym
formularzu - wprowadź swój adres email (koniecznie taki, do
którego masz stały dostęp - to na niego otrzymasz wszelką
korespondencję dotyczącą Twojego startu; będzie on loginem do
Twojego konta zawodnika), powtórz ten sam adres i wprowadź
hasło, którym będziesz logować się do swojego konta. Następnie
zapoznaj się z regulaminem i zaznacz odpowiednie zgody.
Przepisz kod z obrazka i zatwierdź klikając w znajdujący się poniżej
przycisk NASTĘPNE



KROK 3 - Wypełnij formularz
 

To bardzo ważny etap, bo w nim podajesz dane Zawodnika, który
rejestruje się na wybrane zawody. Podane tutaj informacje
posłużą, w zależności od wydarzenia, do odpowiedniego
przydzielenia do fali startowej, przygotowania koszulki w
konkretnym rozmiarze (jeśli taka jest przewidziana w pakiecie), a
także do ewentualnej korespondencji w przypadku takiej
konieczności. Podaj zatem dane zgodne z prawdą, aktualny adres,
poprawną datę urodzenia i numer telefonu.

Pierwszy wiersz dotyczy wyrażenia zgody lub jej braku, na 
 publikację wybranych danych osobowych na liście startowej i w 
 wynikach. Rozwiń listę klikając strzałkę w dół po prawej stronie
rubryki. Jeśli w tym kroku wybierzesz NIE, Twoje dane nie znajdą
się na liście startowej, a w wynikach pojawisz się jako Zawodnik
Anonimowy.



KROK 3 - Wypełnij formularz
 

Po polu PESEL znajdują się dwa kolejne pola dotyczące telefonu.
W pierwszej rubryce z "+" podaj numer kierunkowy, właściwy dla
Twojego kraju, np. jeśli jest to polski numer, wpisz 48; w kolejnej
rubryce podaj 9 cyfr swojego numeru telefonu, bez spacji.

Klub: podaj nazwę klubu, z którym startujesz podczas wydarzenia.
Rozmiar koszulki: wybierz rozmiar koszulki dla osoby dorosłej,
którą chcesz otrzymać w pakiecie (do wyboru rozmiar od S - XXL).
Rozmiar koszulki dziecięcej: wybierz rozmiar koszulki, którą
Twoje dziecko ma otrzymać (koszulkę należy wybrać na podstawie
wzrostu dziecka od 93 - 176 cm).
Rozmiar koszulki kolarskiej: wybierz rozmiar koszulki dla osoby
dorosłej, którą chcesz otrzymać w pakiecie (do wyboru rozmiar od
XXS - XXL).
Szacowany czas: podaj przybliżony czas, w którym ukończysz
zawody. Czas należy podać w formacie HH:MM:SS
Numer licencji Związku Sportowego: podaj numer swojej
licencji związku sportowego.

Pole c. Inne to akapit, którego zawartość może różnić się w
zależności od wybranego wydarzenia. Podane w nim informacje
muszą dotyczyć Zawodnika rejestrowanego na zawody. 
Możliwe rubryki do wypełnienia w tej części opisujemy poniżej:



KROK 3 - Wypełnij formularz
 

W podpunkcie d.Kontakt w sytuacji kryzysowej podaj dane
kontaktowe osoby, z którą organizator wydarzenia będzie mógł
skonsultować się w przypadku nieprzewidzianych sytuacji
losowych. Nie wpisuj tam swoich danych.

W ostatnim punkcie e.Waluta, wybierz z rozwijanej listy walutę, w
której chcesz zapłacić. Jeśli wybierzesz inną, niż waluta, w której
podana jest cena pakietu, przeliczenie nastąpi wg kursu Twojego
banku.

WAŻNE
Jeśli za pośrednictwem swojego konta rejestrujesz inną osobę
dorosłą lub dziecko, to właśnie w Kroku 3. podajesz jej dane. 



Kolejne kroki poprzedzające podsumowanie, to kroki
nieobowiązkowe. Zalecamy jednak zapoznanie się z ich
zawartością. Możliwe kroki nieobowiązkowe opisujemy
poniżej:

Usługi dodatkowe (nieobowiązkowe)
Tutaj możesz dokonać wyboru usług dodatkowych, które
następnie zostaną dodane do Twojego zamówienia (rejestracji).
Wybierz z listy te usługi dodatkowe, które chcesz aby były
świadczone podczas wydarzenia, zaznaczając checkbox obok ich
nazwy i w razie konieczności, wybierając odpowiedni wariant z
rozwijanej listy.

Pamiętaj, że nie wszystkie usługi dodatkowe będą dostępne do
dokupienia po zakończeniu procesu rejestracji. 

Informacje dodatkowe (nieobowiązkowe)
Podane w tym kroku dane służą do celów statystycznych.
Wypełnienie danych nie jest obowiązkowe, aby dokonać rejestracji
na wydarzenie.



Ubezpieczenie (nieobowiązkowe)
Portal SlotMarket.pl jest pośrednikiem sprzedaży ubezpieczeń
Towarzystwa Ubezpieczeniowego TU Europa. Podczas rejestracji
na większość zawodów możesz wykupić "Ubezpieczenie od
kosztów rezygnacji" oraz "Ubezpieczenie NNW". 



Ubezpieczenie wykupujesz u ubezpieczyciela TU Europa,
SlotMarket.pl jest tylko pośrednikiem sprzedaży.

Zakup ubezpieczenia jest możliwy tylko podczas rejestracji. Po
zarejestrowaniu się na wydarzenie nie będzie możliwości
zakupienia ubezpieczenia.

Przy wybraniu "Ubezpieczenia NNW" możesz dodatkowo
ubezpieczyć swój rower, kask oraz piankę, w zależności od
charakteru wydarzenia.

Przy zakupie ubezpieczenia akceptujesz "Ogólne Warunki
Ubezpieczenia", z którymi możesz zapoznać się klikając w tekst
oświadczenia przed jego zaznaczeniem.



Akcja charytatywna (nieobowiązkowe)
Jeśli rejestracji na dane wydarzenie towarzyszy zbiórka na wybrany
cel charytatywny, to w tym kroku będziesz mógł wskazać cel
spośród podanych oraz kwotę, którą chcesz na niego przeznaczyć.
Zostanie ona dodana do całości opłaty rejestracyjnej.

Hotele i noclegi (nieobowiązkowe)
Aby wybrać hotel, zaznacz kwadracik po lewej stronie i wybierz termin
rezerwacji pokoju hotelowego z rozwijanego menu. Po zakończeniu
rejestracji pomyślną płatnością, informacja o wykupieniu rezerwacji
zostanie dodana do szczegółów rejestracji na Twoim koncie. 
Nie otrzymasz dodatkowego potwierdzenia rezerwacji od hotelu.



Twioje imię i nazwisko

01.11.1991

Cena każdego wybranego produktu bądź usługi zostanie dodana
do całościowej ceny końcowej zamówienia (rejestracji).

Informacje o wszystkich wykupionych usługach dodatkowych,
ubezpieczeniu, rezerwacji hotelu, wpłacie na cel charytatywny etc.,
znajdziesz na swoim koncie w serwsie slotmarket.pl, w zakładce
Historia zgłoszeń. 

Po wejściu w zakładkę, kliknij “Szczegóły” pod nazwą wydarzenia,
na które jesteś zarejestrowany. Usługi dodatkowe znajdują się w
sekcji “Produkty” na samym dole rozwiniętej listy szczegółów.

IMIĘ NAZWISKO



Krok ostatni - Szczegóły zamówienia

W ostatnim kroku formularza rejestracyjnego znajdziesz
podsumowanie swojej rejestracji. 

Jeżeli posiadasz kod rabatowy, voucher lub kod rejestracyjny, to w
tym kroku jest miejsce na jego wykorzystanie. Wpisz go w miejscu
"Posiadasz kod rabatowy?", zwracając uwagę, by umieścić
wszystkie znaki kodu oraz, by nie przekleić wraz z nim żadnych
dodatkowych spacji przed ani po kodzie. Po wprowadzeniu 
 zatwierdź go, klikając w przycisk ZATWIERDŹ znajdujący się obok.

Jeśli po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu, opłata nie uległa zmianie,
a pod okienkiem na kod pojawił się komunikat Promotion code is not
valid, sprawdź czy podany kod jest zgodny z tym, który otrzymałeś, czy
ma wszystkie znaki (także - i _ ), czy przed lub po nim na pewno nie
znajduje się dodatkowa spacja oraz czy rejestrujesz się z jego pomocą
na odpowiednie wydarzenie. 

Jeśli kod wciąż nie działa lub wykorzystałeś go w rejestracji, której
płatność się nie powiodła - skontaktuj się z nami pod adresem
contact@slotmarket.pl



Krok ostatni - Szczegóły zamówienia

Poniżej znajdują się zgody. Te obowiązkowe zostały oznaczone
*Wymagane. Zapoznaj się z nimi oraz z regulaminem i zaznacz
odpowiednie checkboxy.

Jeżeli chcesz otrzymać fakturę za opłaconą rejestrację, zaznacz
checkbox obok "Chcę otrzymać fakturę" i podaj dane potrzebne do
wystawienia takiego dokumentu.

By zakończyć rejestrację i przejść do płatności (nawet jeśli posiadałeś
kod zerujący opłatę), naciśnij przycisk "Potwierdzam i płacę", który
po zaznaczeniu wymaganych zgód, podświetli się na czerwono w
prawym dolnym rogu. Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do
serwisu płatności, w którym dokonasz opłaty za rejestrację.

Pamiętaj, by rejestracja została zakończona pomyślnie, musi
zostać opłacona. Nie ma możliwości dokonania rejestracji bez
płatności lub opłacenia jej w późniejszym terminie.



Status rejestracji sprawdzisz na swoim koncie w serwisie
slotmarket.pl, w zakładce Historia zgłoszeń. Jeśli obok nazwy
wybranych przez Ciebie zawodów widzisz status Zarejestrowany
oznacza to, że proces przebiegł pomyślnie i jesteś zapisany na
wydarzenie.

IMIĘ NAZWISKO

Jeśli obok nazwy wybranych przez Ciebie zawodów widzisz status
Anulowane, oznacza to, że proces nie powiódł się i nie jesteś
zapisany na wydarzenie. Jeśli masz problem na etapie płatności,
skontaktuj się bezpośrednio ze swoim bankiem.

Jeśli Twoja rejestracja ma status Anulowane musisz ponownie
przejść proces zapisu wypełniając od początku formularz i
zakończyć płatnością.

Po pomyślnym dokonaniu rejestracji oraz płatności otrzymasz
automatyczne potwierdzenie z serwisu slotmarket.pl na podany
adres email (Twój login do konta slotmarket.pl). Jeśli nie widzisz go
w swojej skrzynce, koniecznie przeszukaj foldery SPAM,
Powiadomienia oraz Oferty.


