
Proces ustalenia terminarza w roli gospodarza 

Użytkownik klubowy po zalogowaniu się do aplikacji klubowej klika przycisk „Lista rozgrywek”, co 

skutkuje wyświetleniem wszystkich meczów w jakich bierze udział klub. 

 

 

Istnieje możliwość wybrania rozgrywki w jakiej chcemy dokonać zmiany terminu meczu. Po kliknieciu 

rozwijaniej listy „Filtr” rozwiną nam się wszystkie rozgrywki w jakich bierze udział nasz klub. 

 

 

Po wyborze rozgrywki wyświetlą nam się wyłącznie mecze rozgrywki, którą wybraliśmy. 

Przechodzimy do ustalenia terminarza w roli gospodarza. Interesują nas wyłącznie mecze, w których 

jesteśmy gospodarzem i i ustalamy terminy zgodnie z Regulaminem Rozgrywek. 

 

 

Następnie klikamy „Zmiana terminu” (                ) i przechodzimy do edycji daty i godziny spotkania. 



Najpierw ustalamy datę spotkania (sobota/niedziela), jeżeli termin kalendarzowy jest w środku tygodnia, 

wtedy data pozostaje bez zmian. Jeżeli chcemy zmienić termin spotkania poza obowiązującym terminem, 

należy skontaktować się z Biurem Warmińsko-Mazurskiego ZPN oraz uzyskać pisemną zgodę przeciwnika. 

 

Po ustaleniu daty, przechodzimy do ustalenia godziny spotkania. Wybieramy godzinę zgodną  

z ramami narzuconymi przez Regulaminem Rozgrywek. W przypadku chęci rozegrania meczu o innej 

godzinie należy skontaktować się z Biurem Warmińsko-Mazurskiego ZPN oraz uzyskać zgodę przeciwnika. 

 



Po wprowadzeniu poprawnej daty i godziny wyświetli nam się komunikat, który zatwierdzamy klikając 

„OK.”. 

 

Następnie należy wybrać stadion, na którym zostanie rozegrany mecz. Wszystkim klubom zostały 

przypisane stadiony, na które posiadają licencję. W przypadku, gdy klub chce rozegrać mecz na innym 

stadionie, niż dostępny w module klubowym, należy skontaktować się z Biurem Warmińsko-Mazurskiego 

ZPN. 

 

W tym momencie klub ustalił datę, godzinę i miejsce spotkania – klikamy „Zapisz” i podany termin jest już 

terminem obowiązującym i przechodzimy do ustalenia terminu kolejnego meczu w roli gospodarza. 

 

  



W przypadku wyboru daty lub godziny wybiegającej poza terminy przewidziane przez Regulamin 

Rozgrywek zostaną wyświetlone następujące komunikaty: 

 

 

 

 

Należy ustawić datę i godzinę zgodną z Regulaminem Rozgrywek. 

 

Po ogłoszeniu przez Warmińsko-Mazurski ZPN ostatecznych terminarzy, zmiany terminu spotkania 

dokonujemy bez korzystania z modułu klubowego (kluby.pzpn.pl), zgodnie z Regulaminem Rozgrywek, 

kontaktując się z Biurem Warmińskiego-Mazurskiego ZPN za pomocą poczty elektronicznej – tak jak było 

to praktykowane do tej pory. 


