INSTRUKCJA
Moduł Elektronicznych Zgłoszeń

Szanowni Państwo
Chcąc umoŜliwić Państwu efektywniejsze wykorzystanie modułu
„elektronicznych

zgłoszeń”

oferowanego

przez

serwis

internetowy

„Maratony Polskie” zamieszczam poniŜej szereg podpowiedzi oraz sugestii,
dotyczących uŜytkowania powyŜszego mechanizmu.

1.

Do czego słuŜy moduł elektronicznych zgłoszeń

Moduł elektronicznych zgłoszeń pozwala uzupełnić tradycyjne metody zgłaszania się zawodników
do biegu o drogę elektroniczną, czyli wysyłanie przez zawodnika i odbieranie przez organizatora
zgłoszenia poprzez internet.
Wysyłanie zgłoszenia przez internet jest najprostszą, a jednocześnie bardzo dostępną i szybką
metodą komunikacji. Zawodnik w domu lub w pracy wypełnia formularz elektroniczny i wysyła dane do
organizatora.

2.

Konfiguracja i moŜliwości modułu

Dostęp do modułu elektronicznych zgłoszeń moŜliwy jest po wykupieniu pakietu reklamowego
BIEG. W celu konfiguracji ustawień naleŜy przekazać do redakcji następujące informacje:
-

Adres e-mail organizatora, na który mają być przekazywane zgłoszenia zawodników
(wskazane jest aby organizator miał swobodny dostęp do podanej skrzynki pocztowej i
sprawdzał jej zawartość co najmniej raz dziennie). MoŜliwe jest takŜe, aby moduł wywoływał
stronę internetową organizatora z własną obsługą procedury zgłoszenia – w takim przypadku
prosimy o przekazanie adresu strony internetowej,

-

Datę graniczną przyjmowania zgłoszeń przez internet (czyli datę, po której moŜliwość
składania zgłoszeń zostaje automatycznie zablokowany). JeŜeli informacja ta nie zostanie
przekazana, to moduł standardowo ustawia datę graniczną na piątek poprzedzający weekend,
w którym rozgrywany będzie bieg)

-

Informację o klasyfikacjach specjalnych – moŜliwe jest zdefiniowanie do pięciu klasyfikacji
specjalnych takich jak Zawodnik Niepełnosprawny, Mundurowy, VIP, Mieszkaniec Miasta itd.

Po przekazaniu powyŜszych informacji moduł zostanie skonfigurowany i udostępniony.

Moduł przewiduje pobieranie następujących danych o zawodniku: imię, nazwisko, dokładna data
urodzenia (wybór z listy zapewni zapis daty w stałym, niezmiennym formacie), płeć (wybór z listy), klub,
adres zamieszkania (kod pocztowy, miasto, ulica) oraz adres poczty e-mail zawodnika.
Moduł nie umoŜliwia dodatkowych funkcji zbierania danych takich jak np. numer PESEL
zawodnika czy jego rekordy Ŝyciowe.
Moduł wyświetla w chwili przyjmowania zgłoszenia klauzulę o odpowiedzialności, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz pouczenie w jaki sposób wysłać zgłoszenie.
Wypełnienie i wysłanie przez zawodnika elektronicznego formularza zgłoszenia powoduje
automatyczne dodanie zgłoszenia do listy zgłoszonych. Lista jest dostępna w internecie, dzięki czemu
zawodnicy mogą śledzić zarówno liczbę zgłoszonych jak i konkretne nazwiska. Oczywiście dotyczy to
wyłącznie biegaczy zapisanych poprzez internet lub zarejestrowanych przez organizatora.

3.

Zapisywanie się zawodników i wysyłanie potwierdzeń

Wejście do modułu elektronicznych zgłoszeń następuje poprzez wybranie linku internetowego
dostępnego w serwisie „Maratony Polskie” – tabelka odliczająca ilość dni do imprezy. MoŜliwe jest takŜe
zamieszczenie linku do modułu zgłoszeń na innych stronach internetowych.
Po wejściu do modułu pojawia się ekran informujący o dacie biegu, nazwie, terminie nadsyłania
zgłoszeń oraz wyświetlający aktualną listę zgłoszonych zawodników.

ZłoŜenie elektronicznego zgłoszenia następuje po wybraniu linku „FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO
BIEGU”. Chcąc zapisać się do biegu zawodnik wybiera link ZAPISZ SIĘ DO BIEGU. W efekcie otwiera się
kolejne okienko zawierające pola, które musi wypełnić:

Wybranie przycisku „Wyślij ZGŁOSZENIE” powoduje sprawdzenie, czy wszystkie pola zostały
wypełnione. JeŜeli tak - dostępna jest moŜliwość ostatecznego zaakceptowania danych,

jeŜeli nie -

zawodnik musi uzupełnić dane przez wysłaniem. Moduł nie pozwala na wysłanie danych niekompletnych
np. bez podania nazwiska lub.
JeŜeli dane są prawidłowe i kompletne, po ich zaakceptowaniu program wykonuje następujące
czynności:
-

Zamieszcza dane o zgłoszonym zawodniku w bazie danych i dodaje je do listy publikowanej
przez moduł,

-

Wysyła automatycznie e-mail pod wskazany przez organizatora adres pocztowy z danymi o
zgłaszającym się zawodniku,

UWAGA: moduł nie wymaga zainstalowanego na komputerze programu pocztowego
Przykładowy wygląd e-mail’a, który otrzymuje organizator na swoją skrzynkę

JeŜeli zgłaszający się zawodnik podał swój adres e-mail - jako nadawca listu jest podawany jego
adres.

JeŜeli

zawodnik

nie
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adresu

-
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nadawca

zostaje

wpisany

adres

poczta@maratonypolskie.pl

Od

organizatora

zaleŜy,

czy

będzie

wysyłał

potwierdzenie

odbioru

zgłoszenia.

Etykieta

internetowa sugeruje takie rozwiązanie, ale decyzja naleŜy do organizatora – na pewno zawodnicy będą
czuli większy komfort, jeŜeli takowe potwierdzenie otrzymają. W tym celu naleŜy w swoim programie
pocztowym wybrać opcję „Odpowiedz nadawcy” i napisać np. „Potwierdzamy przyjęcie Pani / Pana
zgłoszenia do naszego biegu”

4.

Prowadzenie aktualnej ewidencji zawodników

Lista zgłoszonych zawodników, która publikowana jest na stronie internetowej zawiera z
oczywistych względów wyłącznie zawodników, którzy zgłosili się poprzez internet. W efekcie lista jest
niekompletna – organizator przyjmuje przecieŜ takŜe zgłoszenia telefoniczne lub listowne. Nic nie stoi
jednak na przeszkodzie, aby organizator do modułu wprowadził ręcznie takŜe zgłoszenia przyjęte za
pomocą innych źródeł. Dzięki temu po pierwsze - lista będzie kompletna, po drugie – będziemy mogli
zarządzać zgłoszeniami w prosty, zwarty i przejrzysty sposób zamiast prowadzić kilka osobnych list.
W celu rejestrowania zgłoszeń które nadeszły inną drogą, organizator otrzymuje czterocyfrowy
kod dostępu. Po wejściu do modułu wybieramy opcję „Szczegółowa lista zgłoszeń (opcja dla
organizatora)
Pojawi się ekran, w którym wpisujemy swój kod (dzięki temu do danych mają dostęp jedynie
organizatorzy i osoby do tego przez nich uprawnione). JeŜeli kod podaliśmy prawidłowy zostanie
wyświetlony ekran zarządzania zgłoszeniami. Proszę pamiętać, Ŝe wykonywane na nim operacje są
bezpowrotne !
Proszę zauwaŜyć, Ŝe prezentowana tutaj lista zgłoszeń jest bardzo szeroka - zawiera pełne dane
zawodników – w tym adresowe. Wybierając link „Dodaj zawodnika zgłoszonego tradycyjnie” moŜemy za
pomocą formularza zarejestrować zawodnika zgłoszonego telefonicznie lub listownie. Dzięki temu nasza
lista zgłoszeń będzie kompletna.

5.

Usuwanie oraz poprawianie danych

Wejście do listy szczegółowej zgłoszeń (po podaniu kodu dostępu) umoŜliwia nam usuwanie zgłoszeń
oraz poprawianie zamieszczonych w nich danych. Odpowiednie przyciski wykonujące wskazaną akcję
znajdują się w dwóch skrajnych, prawych kolumnach (USUN, POPRAW). Uwaga – kliknięcie linku USUN
kasuje bezpowrotnie zgłoszenie.
Szczegółowa lista zawiera takŜe datę zgłoszenia się zawodnika (kolumna DATA_ZAP), klasyfikacje
specjalne oraz e-mail zawodnika.

6.

Kiedy korzystać z modułu zgłoszeń elektronicznych

WaŜnym pytaniem, które koniecznie naleŜy sobie zadać będąc organizatorem, jest czy korzystać
z modułu elektronicznych zgłoszeń czy nie. Wbrew pozorom

pytanie jest uzasadnione, gdyŜ

akceptowanie elektronicznej drogi zgłoszeń skutkuje pewnymi zdarzeniami. Oto one:
-

Zawodnicy podają swoje dane osobowe, a my nie mamy pisemnej zgody na przetwarzanie ich
danych osobowych. MoŜemy to uzupełnić dopiero w biurze zawodów podczas weryfikacji,

-

Musimy regularnie odbierać naszą pocztę elektroniczną, i wskazane jest odpowiadać na
nadsyłane e-maile zawierające zgłoszenia (potwierdzać odbiór),

-

NaleŜy przemyśleć co zrobimy ze zgłoszeniami. Czy zbieramy je tylko dla naszej wygody (aby
wstępnie zorientować się w liczbie startujących) czy moŜe po to, aby ułatwić zawodnikom
zapisy ? W drugim przypadku wskazane jest, aby wypełnić karty zgłoszeń (wydrukować) za
zawodników i by czekały ona na nich do podpisu podczas weryfikacji w biurze – zawodnik
powinien mieć jakiś zysk z tego, Ŝe wysyła wcześniej swoje zgłoszenie – a wypisana i
czekająca na niego karta na pewno go zadowoli (pod warunkiem, Ŝe poinformujemy go o tym
iŜ moŜe ją odebrać w biurze zawodów – inaczej na zawodach wypisze sobie nową kartę).
Uwaga ta dotyczy wyłącznie imprez, do których moŜna zapisać się takŜe w dniu zawodów bez
jakichkolwiek zmian w opłacie startowej czy świadczeń – w takim przypadku naleŜy rozwaŜyć
celowość zbierania zgłoszeń internetowych,

-

NaleŜy pamiętać, Ŝe liczba zgłoszeń internetowych dla małych / lokalnych biegów moŜe być
niewielka, dla imprez duŜych sięga nawet 70% startujących,

-

Musimy koniecznie zdawać sobie sprawę, iŜ prostota wysyłania zgłoszeń przez internet
powoduje nadmiarowe ich wysyłanie przez zawodników ! Biegacze częściej niŜ drogą
tradycyjną wysyłają zgłoszenie (gdyŜ ich to nic nie kosztuje) a potem nie przyjeŜdŜają.
Szacując na podstawie zgłoszeń internetowych liczbę startujących proponuję załoŜyć, Ŝe
przyjedzie 60-70% zawodników, którzy w ten sposób się zgłosili.

7.

Kopiowanie danych do programu Excell

Aby przetwarzać listę zgłoszonych zawodników poza środowiskiem przeglądarki (np. wydruk listy
zgłoszonych czy listy startowej) musimy w jakiś sposób przenieść dane do innego programu. W tym celu
naleŜy wejść w opcję Listy Szczegółowej (podając kod dostępu), zaznaczyć myszką całą tabelę
(dokładnie!), skopiować zaznaczony obszar do schowka (wybierając opcję Edycja / Kopiuj) i wkleić tak
zapamiętane dane np. do programu Excell czy Word.
Po niezbędnej obróbce kolumn będziemy mogli dysponować danymi w szerszym zakresie niŜ
umoŜliwia to moduł w „Maratonach Polskich”. Operację tę sugeruję koniecznie przećwiczyć odpowiednio
wcześniej.

8.

Aspekty prawne

Serwis „Maratony Polskie” jest właścicielem powyŜszego rozwiązania.

Dane

osobowe

zawodników

są

przetrzymywane

w

dwóch

miejscach

–

u

organizatora

(automatycznie przesyłany e-mail) oraz na serwerze „Maratonów Polskich”. Dane o zgłoszeniach
kasowane są na koniec roku lub na prośbę organizatora.

NaleŜy pamiętać, Ŝe zgoda zawodnika na przetwarzanie jego danych jest jedynie elektroniczna przy pierwszej sposobności naleŜy uzyskać taką zgodę na piśmie – na przykład podczas weryfikacji
danych w biurze zawodów.

