
Wyrobienie IPIN oraz TE Account

Wszyscy zawodnicy, którzy pragną zgłosić się i wziąć udział w turnieju TE muszą posiadać
ważny numer IPIN (Indywidualny Numer Identyfikacyjny nadawany przez ITF) oraz tzw.
Tennis Europe Account (konto indywidualne TE).

Jak wyrobić dziecku numer IPIN?
Rejestracja IPIN – na stronie internetowej www.itftennis.com/IPIN 
Wysokość opłaty w 2011 – 30 US$
Ważność IPIN – 1 rok kalendarzowy (styczeń – grudzień). Dokonując rejestracji w okresie
listopad-grudzień IPIN jest ważny do końca roku oraz przez cały kolejny rok.

Krok 1:  wejście  na stronę ITF i  podążanie  zgodnie z instrukcjami  (w języku  angielskim,
francuskim  lub  hiszpańskim).  Należy  wpisać  dane  personalne  –  imię  i  nazwisko,  data
urodzenia, adres mailowy. System wysyła na podany adres mailowy potwierdzenie rejestracji
z tzw. linkiem aktywującym.

Krok  2:  aktywacja  IPIN.  Należy  skorzystać  z  ww.  linku.  Określenie  własnego  hasła  do
systemu IPIN.

Krok 3: zapłata za IPIN. Można zapłacić na dwa sposoby: bezpośrednio przez Internet kartą
kredytową lub gotówką podczas pierwszego turnieju, w którym zawodnik będzie brał udział. 

UWAGA: zawodnik, który zdecydował się na załatwianie IPIN tuż przed weryfikacją,
robi to na własne ryzyko, gdyż w przypadku braku Internetu nie będzie mógł zagrać w
turnieju.

http://www.itftennis.com/IPIN


Jak założyć TE Account?
Rejestracja TE Account – na stronie internetowej http://te.tournamentsoftware.com 

U góry z prawej  strony znajdują się dwa przyciski  „Login” i  „Sign up”.  Należy nacisnąć
„Sign up” w celu przejścia do kreatora tworzenia konta.

Krok 1: zapoznanie się z warunkami korzystania z systemu TE Account. Proszę zaznaczyć
kwadrat „I agree to the terms & conditions” i nacisnąć przycisk „Next”.

http://te.tournamentsoftware.com/


Krok 2: określenie hasła dostępu do konta. Zawodnik sam określa nazwę i hasło do konta. W
dolnej części strony należy wpisać IPIN i hasło i nacisnąć przycisk „Verify”. W przypadku
pozytywnej  weryfikacji  IPIN,  zostanie  aktywowany  przycisk  „Submit”.  Naciśnięcie  tego
przycisku aktywuje konto TE. 

Następnie  zawodnik  zostaje  przekierowany  do  strony  logowania  do  sytemu  TE.  Po
zalogowaniu się w miejscu słowa „Login” pojawi się nazwisko zawodnika. Klikając na nie
można przejść do własnego profilu.



W przypadku zagubienia danych do logowania można skorzystać ze strony ich odzyskiwania.

 


