


PANEL ZARZĄDZANIA KLUBEM nowoczesne i bezpłatne 
narzędzie pozwalające zawiadywać własnym klubem 
sportowym, przyjmować członków, edytować kadrę, sportowym, przyjmować członków, edytować kadrę, 
tworzyć grupy, nadawać uprawnienia członkom, 
organizować wydarzenia (wyjazdy, treningi). 

Jednym z głównych celów podczas tworzenia panelu było
udostępnienie szybkiego narzędzia do komunikacji. 
Dlatego teŜ skrzynka wiadomości klubu posiada moŜliwość 
masowej wysyłki informacji, co usprawnia komunikację 
pomiędzy członkami i trenerami.pomiędzy członkami i trenerami.



Przykład nr 1.

Jesteśmy narciarskim klubem sportowym. Oprócz 
narciarstwa  członkowie naszego klubu uprawiają siatkówkę, 

pływanie oraz tenis. Klub posiada 40 członków oraz 2 
wykwalifikowanych trenerów. W klubie są 3 grupy, narciarze wykwalifikowanych trenerów. W klubie są 3 grupy, narciarze 

zaawansowani, narciarze początkujący oraz grupa 
rekreacyjna. W celu usprawnienia zarządzania decydujemy 

się na skorzystanie z panelu zarządzania klubem.



1. dodajemy klub do bazy klubów sportowych ArenaSportu.pl



2. następnie otwieramy nasz Panel Zarządzania Klubem klikając w przycisk 
ZARZĄDZAJ.



3. dodajemy i nazywamy nasze grupy:

– Narty (zawodowcy), – Narty (amatorzy) – Rekreacyjna.



4. aby dołączyć do właściwych dla siebie grup członkowie muszą 
zarejestrować się na portalu ArenaSportu.pl oraz dopisać się do nich na 
profilu klubu. 



5. Następnie akceptujemy (lub nie) prośby członków o ich dołączenie do 
właściwych grup. Na tym etapie jesteśmy w stanie nadawać im uprawnienia 
trenerskie. 

UWAGA! Trener będzie miał wgląd do panelu klubu poprzez swoje konto oraz 
wszelkie uprawnienia załoŜyciela poza dodawaniem oraz usuwaniem grup.



6. wysyłamy do odpowiednich grup zalecenia, informacje o planowanych 
wyjazdach oraz nowości organizacyjne. MoŜliwa jest masowa wysyłka
informacji nawet do bardzo duŜych grup.



7. dodając oraz edytując wydarzenia dla poszczególnych grup mamy 
pewność, Ŝe informacja o zmieniającym się terminarzu zajęć 
automatycznie dotrze do wszystkich zainteresowanych poniewaŜ 
otrzymają oni automatyczne powiadomienie na swoim koncie. 



8. W kaŜdej chwili prowadzący ma moŜliwość edytowania kadry, w tym: 

- nadawanie uprawnień (trener/członek)
- dodawanie, usuwanie, przenoszenie członków między     
grupami.



Przykład nr 2.

Jesteśmy klubem Ŝeglarskim. Posiadamy trzy własne jachty, 
na których w okresie wakacyjnym organizujemy rejsy na 
Mazurach. Aby lepiej zarządzać rezerwacjami uczestników Mazurach. Aby lepiej zarządzać rezerwacjami uczestników 

korzystamy z panelu zarządzania klubem.



1. dodajemy klub do bazy klubów sportowych ArenaSportu.pl



2. następnie otwieramy nasz Panel Zarządzania Klubem klikając w przycisk 
ZARZĄDZAJ.



3. W naszym przykładzie dodajemy 3 grupy wyjazdowe z róŜnymi terminami 
rejsów. Ustalamy dopuszczalny limit osób w grupie. Odznaczamy moŜliwość 
dodania się do grupy wyjazdowej jako trener poniewaŜ uprawnienia są na 
tym etapie niepotrzebne.



4. aby dopisać się do wybranych rejsów trzeba wcześniej zarejestrować 
się na portalu ArenaSportu.pl. Po zalogowaniu, kaŜdy zainteresowany 
moŜe dołączyć do wybranej grupy wyjazdowej na profilu klubu. 



5. Następnie akceptujemy (lub nie) prośby członków o ich dołączenie do 
właściwych rejsów (grup wyjazdowych).



6. wysyłamy do odpowiednich grup zalecenia, informacje o planowanym 
wyjeździe oraz nowości organizacyjne. MoŜliwa jest masowa wysyłka
informacji nawet do bardzo duŜych grup.



7. Klikając na nazwie grupy wyjazdowej od razu mamy czytelny podgląd 
uczestników rejsu oraz wgląd do innych wydarzeń związanych z tą grupą. 



8. dodając oraz edytując wydarzenia dla poszczególnych grup mamy 
pewność, Ŝe informacja o zmieniających się terminach dotrze do 
wszystkich zainteresowanych poniewaŜ automatycznie otrzymają oni 
powiadomienia na swoich profilach. 



9. W kaŜdej chwili moŜemy dowolnie edytować grupy wyjazdowe. Mamy 
moŜliwość w łatwy sposób dodawać, usuwać, przenosić uczestników 
(członków) między grupami.



KONTAKT

e-mail: panel@arenasportu.pl

tel kom.: 664 471 995 


