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1. Dostęp do treści portalu  
Podstawowe treści portalu TenisOnline.pl, takie jak informacje o turniejach i ligach, drabinki oraz 

wyniki, dostępne są za darmo i bez konieczności logowania.  

Jeśli jesteś Zawodnikiem, chcesz brać czynny udział w życiu portalu, rejestrować się do turniejów i lig 

online oraz być w stałym kontakcie z Organizatorami, zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do 

dodatkowych opcji. 

 

 

2. Rejestracja konta Zawodnika 
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta Zawodnika w portalu TenisOnline.pl, przejdź do formularza 

rejestracyjnego klikając na link „Zarejestruj się” w prawym górnym rogu strony. 

 

 

 

Wypełnij formularz, który pojawi się na stronie (widoczny poniżej), a następnie zatwierdź go klikając 

na przycisk „Zarejestruj się”. 

Podaj adres email poczty, z której korzystasz na co dzień. Ułatwi to w przyszłości kontakt z 

Organizatorami turnieju. 

Zapamiętaj hasło, które utworzysz dla zakładanego konta. Będzie Ci ono potrzebne do logowania i 

korzystania z funkcji Zawodnika serwisu.  
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Potwierdzenie założenia konta w serwisie TenisOnline.pl powinieneś otrzymać natychmiast na 

skrzynkę pocztową adresu email, który podałeś nam podczas rejestracji.  

Zaloguj się na swoją pocztę i sprawdź folder z wiadomościami przychodzącymi. Jeśli nie znajdziesz 

tam wiadomości z potwierdzeniem rejestracji w ciągu kilku minut, sprawdź folder SPAM. 

Aby potwierdzić swój adres email i tym samym dokończyć proces rejestracji, przejdź do wiadomości, 

którą od nas otrzymałeś, a następnie kliknij przycisk „Aktywuj”. Jeśli Twój program pocztowy nie 

pozwala na otwieranie linków i po kliknięciu przycisku nie otworzyła się przeglądarka, aktywuj konto 

ręcznie przeklejając do paska przeglądarki link znajdujący się pod przyciskiem.  

Wiadomość email z potwierdzeniem od serwisu TenisOnline (kontakt@tenisonline.pl) wygląda jak 

poniżej. 

 

mailto:kontakt@tenisonline.pl
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3. Logowanie do portalu 
Aby zalogować się do swojego konta w serwisie TenisOnline.pl, przejdź do panelu logowania klikając 

na link w prawym górnym rogu strony „Zaloguj się”, a następnie wprowadź dane logowania, które 

podałeś podczas rejestracji. 

 

Po pomyślnym zalogowaniu wszystkie prywatne funkcje związane z Twoim kontem dostępne będę w 

panelu użytkownika (patrz obrazek poniżej) w prawym górnym rogu. 

Po rozwinięciu panelu dostępne dla Ciebie będą funkcje: 

 KONTO – przejście do Profilu Zawodnika oraz zarządzania informacjami dotyczącymi konta 

(np. zmiana hasła, zdjęcie, dane kontaktowe), 

 TURNIEJE – lista turniejów, w których bierzesz lub brałeś udział, 

 LIGI – wszystkie ligi, w których bierzesz lub brałeś udział. 
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4. Profil zawodnika 
Wszytkie Twoje osiągnięcia w ligach i turniejach prowadzonych w serwisie TenisOnline.pl widoczne są 

dla Ciebie, jak i innych odwiedzających nasz portal w Twoim Profilu zawodnika.  

Znajdziesz tam m. in. statystyki Twoich turniejów, stosunek zwycięstw do rezegranych meczy, listę lig 

w których brałeś udział. 
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5. Zarządzanie danymi konta 
Jeśli chciałbyś zaktualizować swoje dane kontaktowe, ustawić obrazek profilowy lub zmienić 

dotychczasowe hasło, możesz to zrobić przechodząc do zakładki „Moje dane”.  

Strona ta jest widoczna po zalogowaniu i przejściu do okna „Konto” (patrz pkt. 3). 
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6. Wyszukiwanie i rejestracja w turniejach i ligach 
W menu na stronie głównej znajdziesz odnośnik do sekcji „Turnieje i ligi”, gdzie przy użyciu 

wyszukiwarki znajdziesz interesujące Cię turnieje. 

Jeśli turniej / liga umożliwia rejestrację on-line, po prawej stronie obok nazwy turnieju znajdziesz 

przycisk „Zarejestruj się”. Pamiętaj, że musisz być zalogowany, aby móc skorzystać z tej opcji. 

 


