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PRZEWODNIK PO ZGŁOSZENIU



DROGI ZAWODNIKU,

Chcielibyśmy Ci pomóc, by proces zgłoszeniowy przebiegł bezproblemowo. 

Oto najważniejsze kwestie, o których powinieneś wiedzieć. 

KALENDARZ ZAWODÓW – Kiedy, co, gdzie?

Opłaty wstępu oraz rabaty zostały zebrane w tabelach, by zapewnić 

przejrzystość. Informacje odnośnie poszczególnych biegów są w oddzielnych 

tabelach – tabele dotyczące zawodów, na które aktualnie możesz się 

zarejestrować są aktywne: https://harddograce.pl/zgloszenie/oplaty-wstepu-

rabaty

Jeżeli chcesz zaskoczyć kogoś prawdziwym, brutalnym, ale i fantastycznym 

przeżyciem, podaruj mu wstęp na zawody Hard Dog Race 

https://harddograce.pl/zgloszenie/kupon-prezentowy

By zakupić kupon prezentowy, musisz zarejestrować się na stronie 

zgłoszeniowej. 

Gdy się zalogujesz, wybierz w menu Kupon prezentowy, a następnie wybierz 

rodzaj kuponu, który chcesz zakupić. Po podjęciu decyzji, kliknij wybraną 

opcję i opłać kupon. Otrzymasz go mailem. 

Mamy nadzieję, że przyjedziesz w dniu zawodów, by zobaczyć jak 

obdarowana przez Ciebie osoba wykorzystuje swój kupon! 

Płatności za opłatę wstępu lub kupon prezentowy możesz dokonać kartą 

debetową lub przelewem bankowym. Jeżeli wybierzesz opcję płatności 

przelewem bankowym, bardzo prosimy dokonaj przelewu najszybciej, jak to 

możliwe (w przeciągu maksymalnie 2 dni roboczych), jako że nie możemy 

dłużej przetrzymać Twojej rezerwacji. 

Bardzo prosimy zapoznaj się z regulaminem i pozostałymi dokumentami 

dotyczącymi zawodów. Znajdziesz je pod tym linkami:

https://harddograce.pl/zgloszenia/regulamin-zawodow/

https://harddograce.pl/zgloszenia/ogolne-warunki-umowy/

https://harddograce.pl/zgloszenia/regulamin-ochrony-danych-osobowych/
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używałeś. 

Rzeczy do zrobienia przed zgłoszeniem, jeżeli jesteś już 

zarejestrowany: 

ź Sprawdź i w razie potrzeby uaktualnij swoje dane. Możesz to zrobić pod 

“Przetwarzanie danych zawodnika” klikająć przycisk “Edytowanie” obok 

imienia. Tam również możesz edytować dane swojego psa. 

ź Upewnij się, że odznaczyłeś pole obok rabatu, jeżeli jesteś do któregoś 

uprawniony (np. dla członków służb mundurowych, studentów, 

posiadaczy adoptowanych psów, posiadaczy karty Spuri), ponieważ 

system policzy wysokość opłaty wstępu na podstawie tych informacji. 

Modyfikacje wprowadzone po zgłoszeniu na zawody, nie zostaną 

uwzględnione przez system i nie będziemy w stanie zmienić wysokości 

Twojej opłaty wstępu. 

ź Tam również zaznaczasz rozmiar swojej koszulki.

ZGŁOSZENIA
By się zgłosić, musisz być zarejestrowany! Możesz to zrobić pod adresem 

https://harddograce.pl/zgloszenia/, tam również znajdziesz moduł 

zgłoszeniowy. 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany (1)

Wybierz rejestrację, wypełnij wszystko, następnie kliknij przycisk “zarejestruj”. 

System wyśle Ci maila potwierdzającego na podany przez Ciebie adres e-

mail. Będziesz musiał kliknąć przesłany w mailu link, by dokończyć rejestrację. 

Od tego momentu będziesz mógł wejść w modułu zgłoszeniowego, gdzie 

wprowadzisz dane swoje oraz swojego psa, a następnie zgłosisz się na 

wybrane zawody. 

Jeżeli jesteś zarejestrowany (2)

Wejdź w moduł zgłoszeniowy, korzystając z podanego powyżej linku. 

Rozpocznij process zgłoszenia. Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, napisz do 

nas Jeżeli podasz nam swój adres e-mail, będziemy  infopl@harddograce.pl. 

w stanie Ci podać twoją nazwę użytkownika. 

Jeżeli nie możesz się zalogować z jakiegoś powodu, spróbuj następujących 

kroków: 

ź poproś o przypomnienie hasła (3)

ź spróbuj wejść przy użyciu konta Google lub Facebook, którego wcześniej 
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Jeżeli już wcześniej brałeś udział w zawodach, i wprowadzałeś już 

wymagane dane, wybierz opcję “Proszę wybrać zawodnika”, odnajdź 

zawodnika w menu i kliknij “Zapisz”. Jeżeli aplikujesz jako drużyna, 

wprowadź dane wszystkich członków w analogiczny sposób. Jeżeli jest 

w drużynie zawodnik, którego dane nie były wcześniej wprowadzane do 

systemu, wybierz opcję “Dodaj nowego zawodnika”. 

Krok 4: Dane psa

Proces jest taki sam jak wcześniejszy. Można wprowadzić dane nowego 

psa wybierając opcję “Zgłoszenie nowego psa” lub można wybrać psa, 

którego dane były już wcześniej wprowadzone rozwijając menu “-Proszę 

wybrać psa-“. By przejść dalej kliknij “Zapisz”. Można wprowadzić dane 

wszystkich sześciu psów, jeżeli startujesz w zawodach jako drużyna. 

W drużynach 6-osobowych,  1 lub 2 uczestników może wystartować bez 

psów. Po zapisaniu danych czwartego psa kliknij “Dalej” by przejść do 

kroku 5 bez dodawania kolejnych psów. 

Proces zgłoszenia

Po zalogowaniu się do modułu zgłoszeniowego, wybierz opcję 

“Zgłoszenie” z menu na górze strony! 

Krok 1: Wybierz zawody

Krok 2: Wybierz typ zgłoszenia

Tutaj decydujesz czy wystartujesz indywidualnie czy w drużynie.

 

Krok 3: Podaj dane zawodnika

Jeżeli są to , musisz najpierw wprowadzić swoje Twoje pierwsze zawody

dane. Jeżeli bierzesz udział jako drużyna, musisz wprowadzić dane 

wszystkich członków drużyny. Dane te musisz wprowadzić tylko ten jeden 

raz – w przyszłości, przy kolejnych biegach system będzie przechowywał te 

dane. 

Zobaczysz tu również numer swojego członka 

drużyny, gdy aplikujesz drużynowo: 1. Zawodnik / 6, 

2. Zawodnik / 6 itd. 

Gdy wprowadzisz już wszystkie dane, kliknij “Zapisz” na dole strony! Nie zapomnij 

zaznaczyć rabatów, jeżeli jesteś do któryś uprawniony! 

Gdy wprowadzasz numer telefonu, kliknij następne pole jeżeli wprowadziłeś już 

kierunkowy miasta, lub użyj strzałki w prawo. (Jest to niezbędne jako, że mamy 

coraz więcej zawodników z innych krajów i mogą oni mieć trzycyfrowy numer 

kierunkowy)



Krok 5: Zgłoszenie
Doszedłeś do końca procesu zgłoszeniowego, bardzo prosimy o jeszcze chwilę 

uwagi! W tym kroku możesz , o której weźmiesz udział w wybrać godzinę (wyścig)

zawodach, zaznaczając ją spośród rozwijającego się menu “Wybór konkurencji”, 

jeżeli nie chcesz otrzymać  na nazwisko zawodnika, w tym kroku to faktury

odznaczasz; jeżeli posiadasz  lub  wprowadź go w kod VIP kupon prezentowy

odpowiednim polu, w przeciwnym razie system nie weźmie go pod uwagę, a my 

nie będziemy w stanie zmodyfikować tych danych. 

Krok piaty jest taki sam w przypadku  Jedyna różnica zgłoszeń drużynowych.

polega na tym, że trzeba podać nazwę drużyny, w przeciwnym wypadku 

system nie pozwoli Ci kontynuować zgłoszenia. Jeżeli chcesz wziąć udział w 

programie Bezinteresowności, upewnij się, że nazwa drużyny zawiera nazwę 

stowarzyszenia/fundacji. 

Tutaj możesz sprawdzić, czy duety do siebie pasują. Jeżeli chcesz coś 

zmodyfikować, możesz ustawić odpowiednich zawodników i psy przez 

rozwijające się menu obok imion. Jeżeli ktoś z drużyny posiada kod VIP, wpisz 

go w polu “VIP kod” pod imieniem danego zawodnika. Bardzo prosimy o tym 

nie zapomnieć, jako że nie mamy możliwości później zatwierdzić danego 

rabatu.

Zapoznaj się z dokumentami pod “Przyjmuję do wiadomości” i odznacz pola 

przy każdej pozycji, w przeciwnym wypadku przejście dalej nie będzie 

możliwe.  

Gdy jesteś gotowy, a wszystkie informacje są poprawne, kliknij przycisk 

“Zgłoszenie” na dole strony, potem nastąpi przekierowanie do strony 

płatności. 

Kliknij tutaj, by zobaczyć pełną listę zawodów, byś mógł wybrać 

najodpowiedniejszą godzinę wyścigu – pod warunkiem, że jest 

ona jeszcze dostępna! :) 12 Liczby w nawiasach przy 

poszczególnych godzinach wyścigów oznaczają liczbę wolnych 

miejsc w danym wyścigu.

Tutaj możesz również modyfikować imiona zawodników lub psów, jeżeli 

wprowadziłeś wiele psów i zawodników. 

Możesz również wprowadzić kod zaproszenia, jeżeli otrzymałeś takowy 

od HDR (np. wygrałeś konkurs). 

Jeżeli ktoś podarował Ci wstęp na zawody HDR, tutaj wpisz kod z kuponu. 

Jeżeli chciałbys otrzymać fakturę na dane inne niż dane zawodnika możesz je wprowadzić w tym kroku. 

Kliknij małą strzałkę by otworzyć menu, jeżeli musisz 

edytować wcześniej wprowadzone dane zawodnika lub psa. Wprowadź kod VIP, 

jeżeli go posiadasz. 

Hard Dog



Wybierz odpowiednią  płatność online kartą debetową metodę płatności:

lub przelewem bankowym. Wybierz tą która jest dla Ciebie odpowiednia! 

Jeżeli wybrałeś płatność online, kliknij przycisk “Płacenie”; jeżeli wybrałeś 

przelew bankowy, kliknij “OK”. 

Sprawdź swoją skrzynkę e-mail czy otrzymałeś wiadomość z 

potwierdzeniem. Jeżeli jej nie otrzymałeś po zakończonym procesie 

zgłoszeniowym, sprawdź wszystkie możliwe foldery (np. spam lub 

promocje). 

Robimy co możemy by tego uniknąć, ale w niektórych przypadkach 

wiadomość z potwierdzeniem trafia do jednego z tych folderów.  

Jeżeli jako metodę płatności wybrałeś przelew bankowy, prosimy nie 

zapomnij wpisać w tytule przelewu kodu zgłoszenia oraz nazwy drużyny, 

jeżeli zgłoszenie jest drużynowe. 

Jeżeli jako metodę płatności wybrałeś przelew bankowy, prosimy nie 

zapomnij wpisać w tytule przelewu kodu zgłoszenia oraz nazwy drużyny, 

jeżeli zgłoszenie jest drużynowe. 

Twoje zgłoszenie staje się ważne po dokonaniu płatności. Gdy otrzymamy 

Twoją płatność, Twoje zgłoszenie będzie zakończone. Otrzymasz od nas 

potwierdzający e-mail, który będzie zawierał wszystkie informacje dotyczące 

Twojego zgłoszenia. Będziesz musiał przedstawić tą wiadomość 

(wydrukowaną, na telefonie lub tablecie) przy rejestracji na miejscu w dniu 

zawodów. 

Gdy płatność będzie zakończona, prześlemy Ci fakturę potwierdzającą opłatę 

wstępu na zawody HDR. Pozostanie Ci jeszcze wpisanie Twojego numeru 

starowego – który znajdziesz w module aplikacyjnym w zakładce 

“Przetwarzanie danych zawodnika” – na wydrukowanych formularzach, 

których oryginały musisz zabrać ze sobą na zawody. 

Jeżeli miałbyś jakieś pytania lub wątpliwości napisz do nas: 

infopl@harddograce.pl.

mailto:infopl@harddograce.pl
mailto:infopl@harddograce.pl

