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I. Rejestracja i logowanie
Rejestracja
Aby
zarejestrować
się
do
systemu
należy
http://narodowabazatalentow.pl/profil/rejestracja

wpisać

w

wyszukiwarce

adres:

lub po wejściu na stronę www.narodowabazatalentow.pl wybrać zakładkę rejestracja.
Następnie należy uzupełnić formularz rejestracyjny.

Po wpisaniu danych, zaznaczeniu odpowiednich pól, zaakceptowaniu regulaminu i wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych należy nacisnąć na czerwony przycisk Załóż konto.
Uwaga!
Gdy jesteś trenerem i chcesz wprowadzić dane swoich podopiecznych z klubu, zaznacz tylko
„Jestem trenerem”, „Akceptuję regulamin serwisu NBT” i „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych”.
Jeśli oprócz bycia trenerem, jesteś rodzicem/opiekunem prawnym i chciałbyś wprowadzać
i monitorować wyniki swojego dziecka zaznacz wszystkie możliwe opcje.
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Na adres e-mail podany podczas rejestracji została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym,
należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości.

Logowanie
Logowanie do systemu odbywa się przez kliknięcie w przycisk LOGOWANIE na stronie głównej.

W celu zalogowania się do systemu NBT należy wpisać adres e-mail lub login oraz hasło podane
podczas rejestracji.
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II. Grupy ćwiczebne
Pozwala na utworzenie własnej grupy ćwiczebnej, za pomocą przycisku „utwórz grupę”.
Żeby mieć dostęp do tych zakładek, w procesie rejestracji należy zaznaczyć „jestem trenerem” lub
później edytować w zakładce „Mój profil”.

Tworzenie nowej grupy ćwiczebnej
Po kliknięciu w „utwórz grupę” wyskoczy okno, w którym należy podać nazwę grupy,
zaakceptować za pomocą ZAPISZ i przejść dalej. W przypadku tworzeniu kilku grup, każda z nich
musi mieć inną nazwę.

Dodawanie osób do grupy
Po kliknięciu w utworzoną grupę należy przejść do dodawania uczestników grupy – poprzez
kliknięcie „DODAJ OSOBY DO GRUPY”

W trakcie dodawania osoby należy samodzielnie utworzyć identyfikator w postaci: 2 duże litery + 3
cyfry (np. AK002), jeśli osoba nie posiada konta w serwisie NBT.
Następnie należy dodać płeć, rok urodzenia, a także kod pocztowy.
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Po dodaniu osób do grupy, za pomocą DODAJ, pojawi się nam automatycznie lista uczestników,
których można również usunąć.
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Przenoszenie uczniów między grupami
Każdego ucznia można przenieść do innej grupy poprzez kliknięcie w Przenieś/Dołącz i wybranie
danej grupy.

III. Wprowadzanie wyników
Wprowadzanie wyników
Po kliknięciu w zakładkę WPROWADZANIE WYNIKÓW – przechodzi się automatycznie do
modyfikacji zakładki, gdzie wpisuje się wyniki testów podopiecznych.

Wyniki wprowadzone w ciągu 14 dni od daty przeprowadzonego testu są traktowane jako korekta
- jeśli rezultaty prób są lepsze, to zostaną przypisane do istniejącego badania. Po upływie tego
czasu wprowadzone wyniki zostaną zapisane jako nowe badanie.
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Następnie należy uzupełnić dane:






wysokość ciała,
masa ciała,
zwis na drążku,
bieg na 50 metrów
bieg przedłużony.

Po wypełnieniu wyników formularz należy zapisać, a wyniki można przeglądać w następnej
zakładce.
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Wyświetlanie wyników
W zakładce WYŚWIETLANIE WYNIKÓW można przeglądać wyniki, które osiągnęli podopieczni.

Dla każdego z wpisanych wyników, można otrzymać statystyki pojedynczego uczestnika, bądź
części grupy – podział ze względu na płeć i wiek. Następnie za pomocą przycisku GENERUJ
WYKRES, przedstawić dane graficznie.
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III. Kompetencje

Tu można wprowadzić informacje o sobie (takie jak doświadczenie, szczególne osiągnięcia,
kwalifikacje, certyfikaty itp.), które będą udostępniane w formie „Wizytówki Trenera” użytkownikom
zainteresowanym prowadzonymi zajęciami.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że dane będą dostępne publicznie – proszę o pamiętać o ochronie
swoich danych osobowych!
W każdej chwili można wycofać zgodę na publikację poniższych danych w Serwisie NBT
(w formularzu zmiany danych w Twoim Profilu użytkownika). Wyniki należy zapisać.

IV. Działalność
Tutaj można wpisać lokalizacje, w których prowadzi się zajęcia - nie jest to konieczne.
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V. Kontakt mailowy i telefoniczny
Zespół Projektów Instytutu Sportu – PIB
Adres e-mail: kontakt@narodowabazatalentow.pl
Tel. do biura projektu - 22 569 99 42
Godziny pracy biura Projektu NBT



Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Godzin
y
8 - 16
8 - 16
8 - 16
8 - 16
8 - 16
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