Jak zgłaszać zespoły do rozgrywek MWZPS?
Zanim przystąpisz do zgłoszenia zespołów upewnij się, że masz
wszystkie potrzebne dane tj.:
1. Login i hasło do zalogowania do systemu
2. Lista kategorii rozgrywkowych, do których chcesz zgłosić zespoły
3. Lista nazw zespołów
4. Zgoda RODO trenera zespołu na przekazanie jej/jego danych
osobowych do zgłoszenia zespołu do rozgrywek.
5. Dane trenera do każdego zespołu (imię i nazwisko, telefon, email)
6. Zgoda RODO osoby odpowiedzialnej za terminarz na przekazanie
jej/jego danych osobowych do zgłoszenia zespołu do rozgrywek.
7. Dane osoby odpowiedzialnej za terminarz do każdego z zespołów
(imię i nazwisko, telefon, email)
UWAGA!
Pamiętaj, że na wskazane adresy e-mail (trenerów oraz osób
odpowiedzialnych za terminarze) wysyłane będą wszystkie dalsze
informacje dotyczące rozgrywek.
Prosimy, żeby w jednym polu wprowadzać tylko jeden adres e-mail
oraz jeden numer telefonu.

Jeżeli masz przygotowane wszystkie dane, możesz rozpocząć
zgłaszanie zespołów.
1. W przeglądarce internetowej otwórz stronę: https://wgid.mwzps.pl
2. Upewnij się, że połączenie jest szyfrowane.
W miejscu, gdzie wpisywany był adres strony powinna pojawić się
kłódka.

3. Po weryfikacji zobaczysz stronę z najważniejszymi informacjami oraz
polami do logowania:
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4. AKTUALIZOWANY
Kluby, które zgłaszały zespoły w poprzednim sezonie mają login i
hasło takie, jak rok temu. Jeżeli użytkownik zmienił hasło, do
autoryzacji należy użyć hasła, które zostało ustalone podczas zmiany
hasła.
Nowym użytkownikom wysłaliśmy hasło na skrzynki e-mail.
Hasło możesz zmienić tylko w przypadku posiadania
wygenerowanego przez nas wcześniej hasła. W tym celu
należy kliknąć odzyskaj hasło (musisz być wylogowany z
systemu) i podać adres e-mail na jakie zostało założone
konto.
5. Po zalogowaniu się zobaczysz ekran:

6. Upewnij się, że w lewym górnym rogu widzisz nazwę swojego klubu!
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Jeżeli nazwa klubu jest niepoprawna (literówka, błędny skrót) to
wyślij wiadomość z poprawną nazwą na wgid@mwzps.pl. Możesz
kontynuować dodawanie zespołów. Nazwa zostanie poprawiona
później.
Jeżeli do Twojego adresu e-mail przypisany został błędny klub, to
musisz przerwać wypełnianie wniosku i natychmiast powiadomić
wgid@mwzps.pl. W wiadomości napisz: Twój login (nie podawaj
hasła!), jaki klub został Ci przypisany oraz jaki powinien być
przypisany klub. Dopiero po informacji o aktualizacji możesz
kontynuować dodawanie zespołów.
7. Aby dodać zespół, należy skorzystać z przycisku DODAJ ZESPÓŁ.
8. Po kliknięciu pojawi się okno z formularzem:

9. Wypełnij wszystkie pola i oświadczenia.
Płeć: to pole dotyczy, czy jest to zespół męski, czy żeński.
Nazwa zespołu w rozgrywkach: upewnij się, że nazwa jest
poprawna i zgodna z regulaminem MWZPS.
Numer telefonu: 9 cyfr, bez zera (0) na początku i bez numerów
kierunkowych.
10. Po wysłaniu wniosku zespół pojawi się na liście.
Pamiętaj! Nie masz możliwości edycji, dlatego uważnie wprowadzaj
wszystkie dane.
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11. Wniosek
automatycznie
otrzymuje
status
OCZEKUJE
NA
ZATWIERDZENIE. Nie musisz czekać na zatwierdzenie jednego
zespołu, aby dodać kolejny. Możesz od razu dodać wszystkie zespoły,
pod warunkiem, że masz wszystkie dane.
12. Wnioski akceptuje lub odrzuca Wydział Gier i Dyscypliny. Jeżeli WGiD
zaakceptuje
Twój
wniosek
zobaczysz
to
w
systemie
https://wgid.mwzps.pl. Aby zapobiec nadmiernej ilości wiadomości email, nie otrzymasz powiadomienia drogą mailową. Pamiętaj, że
akceptacja nie następuje automatycznie, tylko odbywa się po
zalogowaniu i akceptacji przez właściwego koordynatora rozgrywek.

13. Jeżeli Twój wniosek zostanie odrzucony:
a) Otrzymasz powiadomienie na swoją skrzynkę e-mail
b) Zaloguj się do https://wgid.mwzps.pl, aby poznać przyczynę
odrzucenia
c) Dodaj ponownie zespół uwzględniając uwagę od WGiD:

14. Możesz dodawać zespoły w dowolnym momencie. Przed terminem
końca zgłoszeń, wskazanym w Komunikacie organizacyjnym MWZPS.
15. Jeżeli nie masz kompletu informacji o wszystkich zespołach, nie musisz
czekać aż będzie komplet. Możesz podzielić dodawanie zespołów na
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etapy. Pamiętaj, jednak, żeby nie dodać dwa razy tego samego
zespołu!
16. Po zakończeniu dodawania zespołów pamiętaj, aby się wylogować!
17. Proszę pamiętać, że akceptacja zespołów nastąpi w przypadku braku
zaległości finansowych wobec MWZPS oraz opłaceniu opłaty za
zgłoszenie zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym MWZPS. W
sprawach finansowych oraz faktur należy kontaktować się z Biurem
MWZPS:
biuro@mwzps.pl
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