Jak się zarejestrować na World Sailing Sailor ID
Wchodzimy na stronę:
https://members.sailing.org/profiles/profile.php?unique=1490378548.2687&nocac
he=1&view=default

Login information
mail: nasz adres mailowy
password: wymyślamy nasze hasło na tę stronę
confirm password: jeszcze raz wpisujemy nasze hasło, takie jak powyżej
Personal information
Title/ tytuł: wybieramy z okienka - Mr - pan, Mrs - pani, Miss - panna
Given name/ nasze imię
Family name/ nasze nazwisko
Date of birth/ data urodzenia: wybieramy z okienek - dzień, miesiąc, rok
Gender/ płeć: Male - mężczyzna, Female - kobieta
Nationality/ narodowość wg paszportu: wybieramy z okienka Poland (POL)
Second nationality/ druga narodowość jeśli jest - też wybieramy z okienka
Place of birth/ miejsce urodzenia: wpisujemy miasto naszego urodzenia
I confirm that I am …. years old/ potwierdzam, że mam …. lat – kliknąć na pomarańczowy
kwadrat, żeby potwierdzić nasz wiek
Contact details
Address line 1 - miasto zamieszkania (obowiązkowe)

Address line 2 - ulica zamieszkania (nieobowiązkowe)
Country/ kraj zamieszkania - wybrać z ramki
Skype - swoje konto na Skype (nieobowiązkowe)
Tel. - podać swój numer telefonu (jeden jest obowiązkowy), home - domowy, work - do pracy,
mobile - komórkowy - w pierwszej ramce wybrać kod kraju, w drugiej numer telefonu

Other
Acceptance of Terms and Condition (Click here to view)/ Akceptacja regulaminu etc. - kliknij
tu, żeby przeczytać regulamin. Aby utworzyć ID, trzeba to zaakceptować, więc trzeba
kliknąć na pomarańczowy kwadracik.
Receiving „World Sailing News”/ subskrypcja newslettera - klikamy YES – jeśli chcemy
dostawać newsletter, NO – jeśli nie chcemy dostawać
Security
Secret question/ pytanie pomocnicze,jeśli zapomni się hasło do rejestracji (obowiązkowe).
Kliknąć na ramkę i pokaże się kilka pytań do wyboru:
1. Imię panieńskie matki?
2. Nazwa pierwszej łodzi?
3. Ulubiony instrument muzyczny?
4. Miasto, w którym się miało pierwsza pracę?
5. Pseudonim/ przezwisko z dzieciństwa?
6. Twój ulubiony autor?
7. Imię Twojego psa?
Wybieramy pytanie, poniżej piszemy odpowiedź.
Na koniec przepisujemy znaki z kolorowego okienka i klikamy na:
Create Profile/utwórz profil.

