Druhny i Druhowie!
Na Zlot 30-lecia ZHR zgłosiło się ok. 6000 osób. Aby zapewnić dobrą organizację
i bezpieczeństwo stworzyliśmy system elektronicznych kart kwalifikacyjnych.
Prosimy o bardzo pilne poinformowanie mailowe i telefoniczne rodziców niepełnoletnich
uczestników Zlotu w sprawie obowiązku rejestracji dziecka/dzieci w systemie ZHR. Dane, które
zbieramy są podstawowe, więc rejestracja w systemie, aktywacja konta, wypełnienie danych
i wygenerowanie karty zajmuje kilkanaście minut. Po wydrukowaniu i podpisaniu przez oboje
rodziców/opiekunów prawnych karty muszą trafić do Was – drużynowych, a Wy oddajecie je do
komendantek swoich gniazd do 19 czerwca. Z góry dziękujemy za współpracę i liczymy na szybkie
spotkanie na największym Zlocie w historii ZHR.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji także do pełnoletnich uczestników Zlotu.

Czuwaj!

Komenda
Jubileuszowego Zlotu 30-lecia ZHR

BAZA.ZHR.PL – PORADNIK
PIERWSZA REJESTRACJA
dla wszystkich pełnoletnich członków ZHR, w tym instruktorów
1. wejdź na stronę baza.zhr.pl
2. wybierz REJESTRACJA
3. wybierz jestem pełnoletnim członkiem ZHR
4. w Twoje dane podaj wszystkie oczekiwane przez system dane
5. po wypełnieniu wszystkich zakładek zaznacz wszystkie zgody i kliknij na WYŚLIJ
8. na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość mailowa z linkiem do potwierdzenia
rejestracji, który należy kliknąć, a następnie ustawić swoje hasło dostępowe do systemu
baza.zhr.pl (UWAGA – hasło musi zawierać minimum 8 znaków, w tym: małe litery, wielkie litery,
cyfry i znak specjalny).

PRZYGOTOWANIE KARTY UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
dla wszystkich pełnoletnich członków ZHR, w tym instruktorów
1. wejdź na stronę baza.zhr.pl
2. wybierz LOGOWANIE
3. podaj swój adres mailowy lub nr PESEL oraz hasło
4. w prawym górnym rogu ekranu sprawdź swoje imię i nazwisko
5. wybierz ZHR (+ DOŁĄCZ)
6. podaj wszystkie dane harcerskie oczekiwane przez system (UWAGA – jeżeli czegoś nie wiesz, to
jeśli możliwe wybierz nie dotyczy)
7. kliknij ZAPISZ
8. w menu po lewej stronie wybierz Karta Zlotu
9. podaj wszystkie dane oczekiwane przez system w zakresie karty uczestnika
10. kliknij ZAPISZ
11. możesz wybrać pobierz lub wydrukuj (UWAGA – najlepiej jest pobierz i pobrany dokument
wydrukować – PAMIĘTAJ zabezpiecz pobrane dokumenty przed dostępem osób
nieuprawnionych)
12. na końcu możesz w prawym górnym rogu kliknąć osobę i WYLOGUJ.

UWAGA! W razie problemów pisz na adres: baza.info@zhr.pl

