
Jak zarejestrować zawodnika w klubie nieligowym 

➢ Strona ŁĄCZY NAS PIŁKA -> ZALOGUJ SIĘ 

 

Należy wejść w zakładkę ,,ZALOGUJ SIĘ'' aby przejść do strony logowania do serwisów internetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 

  

Przekierowanie do 

strony logowania do 

serwisów 

internetowych PZPN 



➢ Strona logowania do serwisów internetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Jeżeli użytkownik posiada konto w serwisach internetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, musi wpisać swój adres e-mail oraz hasło podane przy 

rejestracji, a następnie kliknąć w przycisk „Zaloguj”, który spowoduje przekierowanie do profilu użytkownika. 

 

  

Przekierowanie do 

profilu użytkownika 

adres e-mail 



➢ Strona logowania do serwisów internetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Jeżeli użytkownik nie posiada jeszcze konta w serwisach internetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, musi zarejestrować się w systemie PZPN. W 

tym celu należy kliknąć przycisk ,,Zarejestruj się''. 

 

 

  

Przeniesienie na stronę 

rejestracji w serwisach 

internetowych PZPN 



➢ Formularz rejestracji nowego konta na serwisach internetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 

By pozytywnie przejść proces rejestracji w systemie internetowym PZPZN należy wypełnić wymagane dane, zaakceptować regulamin serwisu „Łączy nas 

piłka” oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. 

 

  

Przekierowanie do ekranu z 

informacją o konieczności 

weryfikacji adresu e-mail  



➢ Ekran z informacją o konieczności weryfikacji adresu e-mail 

 

Należy zalogować się na skrzynkę e-mail, którą użytkownik wskazał w rejestracji. 

 

 

  

Użytkownik musi samodzielnie 

otworzyć swoją skrzynkę e-mail  



➢ Skrzynka mailowa użytkownika 

 

Należy kliknąć w link do weryfikacji adresu e-mail. Link jest aktywny 20 minut. 

 

 

  

Przekierowanie do ekranu 

Nowego Regulaminu serwisów 

internetowych PZPN  



➢ Ekran Nowego Regulaminu serwisów internetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin serwisów internetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, a następnie kliknąć w przycisk „Dalej”. 

 

 

  

Przekierowanie do strony 

wyboru profilu użytkownika po 

pierwszym logowaniu na Portal 

ŁączyNasPiłka.pl  



➢ Strona wyboru profilu użytkownika po pierwszym logowaniu na Portal ŁączyNasPiłka.pl 

 

Należy kliknąć w przycisk „Zostań zawodnikiem”. 

 

 

 

Przekierowanie do ekranu 

wyboru: zostanie zawodnikiem 

lub utworzenie profilu 

powiązanego dzieci  



➢ Strona wyboru rejestracji jako zawodnik. 

 

Należy kliknąć w przycisk „Zostań zawodnikiem”. 

 

 

  

Przekierowanie do formularza 

rejestracji  



➢ Strona wyboru rejestracji jako zawodnik. 

 

Widok formularza rejestracyjnego zawodnika. 

 

 

  



➢ Strona wyboru rejestracji jako zawodnik. 

 

Szczegółowy widok formularza rejestracyjnego zawodnika. W celu zapisania wprowadzonych zmian należy kliknąć przycisk „Zarejestruj”. 

 

  
Potwierdzenie rejestracji  



➢ Strona wyboru rejestracji jako zawodnik. 

 

Potwierdzenie zarejestrowania użytkownika, jako zawodnik. W celu kontynuowania procesu rejestracji w klubie nieligowym, należy kliknąć przycisk 

„Profil zawodnika”. 

 

 

  

Przekierowanie do profilu 

zawodnika 



➢ Strona ze szczegółami profilu 

 

Widok szczegółów zawodnika. W celu rejestracji zawodnika w klubie nieligowym należy kliknąć „Nowy wniosek” pod zdaniem „Złóż wniosek o 

potwierdzenie w klubie nieligowym”. 

 

 

  

Przekierowanie do formularza 

rejestracji 



➢ Rejestracja w klubie nieligowym 

 

Widok formularza rejestracji w klubie nieligowym. Należy uzupełnić dane oraz załączyć zdjęcie klikając przycisk „zmień zdjęcie.”. 

 

 

  



➢ Rejestracja w klubie nieligowym 

 

Widok formularza rejestracji w klubie nieligowym. Należy uzupełnić pozostałe dane. 

 

 

  



➢ Rejestracja w klubie nieligowym 

 

Widok formularza rejestracji w klubie nieligowym. Należy uzupełnić pozostałe dane. Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk „Zapisz”. 

 

 

  

Potwierdzenie rejestracji w 

klubie nieligowym 



➢ Rejestracja w klubie nieligowym 

 

Ekran potwierdzający rejestrację do klubu nieligowego. 

 

 

 

  

Przekierowanie do szczegółów 

zawodnika 



➢ Sczegóły zawodnika 

 

Po rejestracji w klubie nieligowym, w szczegółach profilu zawodnika powstały dwie nowe zakładki: „Historia klubowa nieligowa” oraz „Historia 

uprawnień nieligowa”. 

 

 

Screen do zmiany 

po poprawkach 

PROFILU 


