INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I KOMPLETOWANIA FORMULARZA
ZGŁOSZENIOWEGO NA MISTRZOSTWA ŚWIATA WETERANÓW W JUDO,
KRAKÓW, POLSKA 2022
TWIN ROOM lub DOUBLE ROOM 2 ZAWODNIKÓW w 1 POKOJU
PROCES 3-ETAPOWY
•

•

•

Ty i Twój współlokator musicie mieć konta na
www.judokrakow2022.com
Obowiązkowo należy wykupić u Organizatora minimum 2
noclegi w jednym z "Oficjalnych Hoteli Turnieju".
Należy uiścić "Opłatę startową" oraz za szybki test antygenowy
Covid-19 wykonywany po przyjeździe na akredytację.

Krok 1: Utwórz konto
1. Przejdź do www.judokrakow2022.com
2. Kliknij na logo Mistrzostw Świata Weteranów,

spowoduje to przejście do strony głównej dla weteranów.

3. Kliknij przycisk

.

Wypełnij formularz podając potrzebne informacje:

4. Kliknij przycisk

.

Już jesteś zarejestrowany w systemie Organizatora do tego
turnieju i możesz dokończyć rejestrację. Aby ukończyć
rejestrację, musisz zarezerwować pokój w hotelu, zapłacić za test
antygenowy COVID-19 oraz uiścić opłatę startową.

Krok 2: Zakończ rejestrację jako Główna Osoba Rezerwująca
Dla pokoi typu TWIN ROOM lub DOUBLE ROOM
Jeśli będziesz dzielić pokój hotelowy z innym zawodnikiem i jesteś
główną osobą rezerwującą pokój, zwróć uwagę:
•

•

•

•

•

Będziesz musiał podać adres e-mail Twojego współlokatora, za
pomocą którego jest on/ona zarejestrowany na
judokrakow2022.com
Płatność za pokój dwuosobowy jest dokonywana przez osobę
dokonującą głównej rezerwacji.
Płatność za posiłek dla obu osób jest dokonywana przez osobę
dokonującą rezerwacji głównej.
Aby współlokator mógł dokonać rejestracji na zawody, główna
osoba rezerwująca musi dokonać rejestracji i wnieść wszystkie
opłaty.
Po zakończeniu rejestracji i otrzymaniu płatności od głównej
osoby rezerwującej, odblokujemy dla współlokatora możliwość
uiszczenia "Opłaty startowej" oraz opłaty za szybki test
antygenowy COVID-19.

Uwaga: Przed rozpoczęciem całego procesu obaj zawodnicy muszą mieć
konta w serwisie judokrakow2022.com.

1. Przejdź do strony “Home” i kliknij przycisk

.

Wykorzystaj swój e-mail lub „username” i hasło do zalogowania.

2. Przejdź do podstrony “ Registration & Payments”

3. Kliknij przycisk

.

Zostaniesz przekierowany do podstrony z hotelami.

4. Wybierz hotel w którym chcesz się zatrzymać i kliknij

5. Wybierz rodzaj pokoju, Double lub Twin i kliknij

6. Wybierz datę przybycia i wyjazdu do/z hotelu.
7. Zdecyduj czy chcecie wykupić posiłek na hali sportowej.
8. Jeżeli zdecydowaliście się na posiłek to zaznacz w które dni
chcecie go mieć.
9. Kliknij przycisk

.

Zostaniesz przeniesiony na stronę podsumowującą Twoje
zamówienie. Sprawdź, czy wszystkie elementy zamówienia są
poprawne.

Opłata startowa oraz test antygenowy COVID-19 zostaną
automatycznie dodane do zamówienia. Zapłacisz tylko za swój
test i swoją opłatę startową.
10.
Aby dodać współlokatora/zawodnika do swojego pokoju,
wybierz opcję "Other competitor". Poniżej otworzy się nowe
okno, w którym należy wpisać adres e-mail współlokatora.

11.
Dodaj adres e-mail współlokatora, za pomocą którego
został on/ona zarejestrowany/a na judokrakow2022.com
12.
Zaakceptuj warunki i politykę prywatności.
13.

Kliknij przycisk

.

Właśnie złożyłeś zamówienie. W e-mailu otrzymasz instrukcję, jak
zapłacić za swoje zamówienie.
Prosimy o jak najszybsze opłacenie zamówienia, aby uniknąć
anulowania zamówienia a także odblokować dla współlokatora
możliwość opłacenia "Startowego" oraz opłacenia szybkiego testu
antygenowego COVID-19. Aby przyspieszyć proces, możesz przesłać
potwierdzenie zapłaty e-mailem na adres:
mariusz@judokrakow2022.com W temacie wiadomości e-mail
należy wpisać numer zamówienia. Odblokuje to także możliwość
szybszego dokończenia rejestracji przez współlokatora.

Krok 3: Zakończ rejestrację jako współlokator
dla TWIN ROOM lub DOUBLE ROOM
Jeśli będziesz dzielić pokój hotelowy z innym zawodnikiem i jesteś
współlokatorem dla głównej osoby rezerwującej, zwróć uwagę:
•

•

•

•

•

Masz już zarezerwowany, wymagany nocleg w oficjalnym
hotelu przez główną osobę rezerwującą.
Rejestrację będzie można dokończyć po otrzymaniu wpłaty lub
potwierdzenia wpłaty od współlokatora, który jest główną
osobą rezerwującą Wasz pokój.
Płatność za pokój dwuosobowy jest dokonywana przez osobę
dokonującą głównej rezerwacji.
Płatność za posiłki dla obu osób jest dokonywana przez osobę
dokonującą rezerwacji głównej.
Aby zakończyć rejestrację u Organizatora, należy uiścić opłatę
startową oraz opłatę za szybki test antygenowy COVID-19.

1. Przejdź do strony “Home” i kliknij przycisk

.

Wykorzystaj swój e-mail lub „username” i hasło do zalogowania.
2. Przejdź do podstrony “ Registration & Payments”

3. Jeśli widzisz taką informację: “ Your order is being
processed”,

to oznacza, że nie otrzymaliśmy płatności od głównej osoby
rezerwującej. W takim przypadku nie będziesz mógł dokończyć

swojej rejestracji. Skontaktuj się ze swoim współlokatorem i poproś
go o dokończenie jego rejestracji/płatności.
Jeśli widzisz taką informację: “ENTRY FEE FOR WVC”

To oznacza, że możesz dokończyć swoją rejestrację.
4. Kliknij przycisk

.

Zostaniesz przeniesiony na stronę podsumowującą Twoje
zamówienie. Sprawdź, czy wszystkie elementy zamówienia są
poprawne.

Opłata startowa oraz test antygenowy COVID-19 zostaną
automatycznie dodane do zamówienia. Zapłacisz tylko za swój
test i swoją opłatę startową.
5. Zaakceptuj warunki i politykę prywatności.
6. Kliknij przycisk

.

Właśnie złożyłeś zamówienie. W e-mailu otrzymasz instrukcję, jak
zapłacić za swoje zamówienie.
Prosimy o jak najszybsze opłacenie zamówienia, aby uniknąć
anulowania zamówienia. Aby przyspieszyć proces, możesz przesłać
potwierdzenie zapłaty e-mailem na adres:
mariusz@judokrakow2022.com W temacie wiadomości e-mail
należy wpisać numer zamówienia.
Jeżeli masz jakieś problem z obsługą naszego system skontaktuj się
ze mną:
Mariusz Winnicki
WhatsApp lub telefon + 48 600 33 11 44
WhatsApp lub telefon + 1 732 501 1776
e-mail: mariusz@judokrakow2022.com

WITAMY W KRAKOWIE!!!

