KLUB UCZELNIANY AZS
AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
Z

SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

KOMUNIKAT Nr 1/2021
ZARZĄDU KLUBU UCZELNIANEGO AZS AJP GORZÓW
z dnia 18 października 2021 r.
w sprawie elektronicznego formularza rejestracyjnego Akademickiego Związku Sportowego
W związku z uruchomieniem (od roku akademickiego 2021/2022) nowego systemu rejestracji
członków Klubów Uczelnianych i Sportowych Akademickiego Związku Sportowego pn.: PLANETA AZS,
studenci oraz pracownicy AJP, a także osoby spoza społeczności akademickiej uczelni, zainteresowane
przystąpieniem do Klubu Uczelnianego AZS AJP Gorzów, mogą uzyskać status członka AZS jedynie
poprzez indywidualną rejestrację elektroniczną w systemie pod adresem: https://www.azs.pl/legitymacje
Po kliknięciu na powyższy link, pojawi się strona Legitymacje/Członkostwo/Ubezpieczenia,
a poniżej:
1) „Rejestracja on-line. Mam już konto” – tę opcję wybierasz, kiedy chcesz przedłużyć legitymację
wyrobioną w poprzednim roku akademickim 2020/2021, w tym celu sprawdź skrzynkę e-mail, która
była podana w roku poprzednim i postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w otrzymanej wiadomości –
zaloguj się na swoje konto i wybierz “ODNOWIENIE CZŁONKOSTWA” w bocznym panelu;
2) „Rejestracja on-line. Nowe konto” – tę opcje wybierasz w celu utworzenia nowego konta,
w przypadku gdy nie posiadasz legitymacji. Rejestrując nowe konto możesz również wpisać
bezpośrednio

w

przeglądarkę

internetową

adres

https://planeta.azs.pl/formularz/zgloszenie-

czlonkostwa który przeniesie Ciebie do elektronicznego formularza rejestracyjnego Akademickiego
Związku Sportowego. Formularz wypełniasz w następujący sposób:
a) pola oznaczone gwiazdką należy wypełnić obligatoryjnie,
b) w polu „EMAIL” i „POWTÓRZ ADRES E-MAIL” podajesz adres e-mail, na który
otrzymasz link do systemu płatniczego oraz login z dostępem do konta. Sprawdź dokładnie
jego poprawność,
c) w polu „ZDJĘCIE” należy wgrać do systemu skan zdjęcia w parametrach odpowiadających
fotografii wgrywanej do systemu elektronicznej rekrutacji na studia w AJP a następnie
kliknąć opcję „WYŚLIJ PLIK” – wgrane zdjęcie zostanie wczytane przez elektroniczną
legitymację (później można je edytować na swoim koncie),
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d) w polu „DATA PRZYSTĄPIENIA DO AZS” – możesz wpisać orientacyjną datę kiedy
przystąpiłeś do AZS lub datę 1 października 2021 r.,
e) w polu „ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” należy wybrać jedną z dwóch
dostępnych opcji „POSIADAM” albo „NIE POSIADAM”; w przypadku wyboru opcji
„POSIADAM” należy wybrać „KLASY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” spośród dostępnych
wariatów do wyboru oraz „OKRES OBOWIĄZYWANIA ORZECZENIA” według trzech
opcji dostępnych po kliknięciu w przedmiotową zakładkę,
f) w polu „WARIANT UBEZPIECZENIA NNW”, KU AZS AJP Gorzów rekomenduje wybór
opcji „POLISA STANDARD NNW 6.500 ZŁ” jako najtańszy wariant uzyskania
członkostwa w Klubie,
g) w polu „TYP LEGITYMACJI”, KU AZS AJP Gorzów rekomenduje wybór opcji
„ELEKTRONICZNA” z uwagi na brak dodatkowych kosztów związanych z wysyłką
legitymacji drukowanej na adres wskazany w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.
Za legitymację w opcji „ELEKTRONICZNA I DRUKOWANA” należy dodatkowo zapłacić
w zależności od miejsca wysyłki (18 zł w przypadku wysyłki indywidualnej na wskazany
adres, 10 zł w przypadku wysyłki zbiorczej na adres Lubuskiej Organizacji Środowiskowej
w Zielonej Górze – odbiór osobisty),
h) w polu „RODZAJ LEGITYMACJI” wybierasz właściwą dla siebie legitymację uzależnioną
od twojego statusu:
 jeśli nie jesteś studentem lub pracownikiem AJP należy wybierać opcję „AZS”,
 jeśli jesteś studentem AJP należy wybierać opcję „ISIC AZS”,
 jeśli jesteś pracownikiem AJP należy wybierać opcję „ITIC AZS”,
UWAGA! Proszę o dokładne wybranie odpowiedniego rodzaju legitymacji oraz
wariantu ubezpieczenia. W przypadku wyboru złego wariantu nie ma możliwości
ponownego zarejestrowania się!
i) w przypadku wyboru opcji „ISIC AZS” albo „ITIC AZS” należy wgrać do systemu skan
dokumentu potwierdzającego status studenta albo pracownika AJP (np.: skan ważnej
legitymacji studenckiej lub pracowniczej), a następnie kliknąć opcję „WYŚLIJ PLIK”,
j) w polu „UCZELNIA” wybierz Akademię im. Jakuba z Paradyża,
k) w polu „KLUB” wybierasz KU AZS Akademii im. Jakuba z Paradyża,
l) w polu „SEKCJA” należy wybrać jedną z dostępnych do wyboru sekcji w ramach której
będziesz uczęszczał na zajęcia, z zastrzeżeniem, że wybór jednej z dostępnych sekcji nie
ogranicza dostępu do oferty pozostałych sekcji, które są dostępne dla członków, nienależnie
od wyboru sekcji głównej,
m) po zaakceptowaniu minimum zgód oznaczonych gwiazdką, znajdujących się na końcu
formularza, należy kliknąć na opcję „ZATWIERDŹ” w celu jego wysłania;
3) po wysłaniu formularza czekaj na akceptację wniosku przez Klub Uczelniany;
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4) jeśli Klub Uczelniany zaakceptuje Twój wniosek, dostaniesz wiadomość na podanego e-maila
do systemu płatniczego. Wybierz odpowiednią dla siebie formę (BLIK, bankowość elektroniczna
itp.);
5) na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie płatności oraz login i hasło do konta, na którym znajdziesz
podgląd do swojej legitymacji;
6) zaloguj się na swoje konto na stronie https://planeta.azs.pl/
7) swoje dane możesz edytować wybierając opcję „PROŚBA O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH”
w bocznym panelu. Po zakończeniu wprowadzania zmian wybierz “ZATWIERDŹ”;
8) podgląd swojej legitymacji znajdziesz w zakładce „POBIERZ LEGITYMACJĘ” w bocznym panelu;
9) w przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt pod adresem:
a) monika.kopec@azs.pl
b) malgorzata.madej@azs.pl
c) marcin.szott@azs.pl
lub pod numerem telefonu 95-721-60-49 lub 95-721-60-83.

Członkostwo w Klubie Uczelnianym AZS jest ważne od chwili dokonania opłaty, natomiast
ubezpieczenie od dnia następnego do dnia 30 września 2022 r.

Prezes Zarządu KU AZS AJP Gorzów: Marcin Szott
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