
Instrukcja planowania spotkań w MZSKF za pomocą
aplikacji Calendly

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

ul. Śląska 5/1

30-003 Kraków
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Po kliknięciu w link aplikacji Calendly pojawia się kalendarium bieżącego miesiąca.



Chcąc zaplanować wizytę w MZSKF w pierwszej kolejności wybierz dzień miesiąca, w którym chcesz umówić spotkanie, następnie 
wybierz z rozwijanego menu po prawej stronie ekranu dostępną godzinę.
Rzeczywisty czas wizyty w MZSKF wynosi 55 minut liczony po pełnej godzinie. Pozostałe 5 minut to czas na dezynfekcję stanowiska 
i opuszczenie biura bez kontaktu z kolejną umówioną osobą.

Miesiąc i rok

wskaż miesiąc i rok, klikając na symbole „<” i „>”

zaznacz dzień miesiąca

zaznacz godzinę spotkania
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Upewnij się, że wybrana została prawidłowa data i godzina, następnie potwierdź termin wciskając „Confirm”.
W przypadku przewidywanego czasu wizyty dłuższego niż 1 godzina (np. rozliczenie kilku akcji) należy zarezerwować kilka następujących po sobie godzin. 
UWAGA: Prosimy o rozważne planowanie czasu trwania wizyt, uwzględniając, na podstawie dotychczasowego doświadczenia, zakres spraw koniecznych 
do załatwienia.

Jeśli chcesz umówić się na 03.06.2020, na godzinę 
10:00 wciśnij „Confirm”

Czerwiec 2020

Środa, 03 czerwca
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Po wyborze daty wyświetlone zostaną dostępne godziny spotkań. 
Jeśli zobaczysz tylko jedną dostępną godzinę po zaznaczeniu wybranej przez siebie daty, oznacza to, że w tym dniu tylko ta godzina jest dostępna.
Jeśli po wybraniu daty żadna godzina spotkania nie jest dostępna, oznacza to, że w tym dniu wszystkie terminy zostały już zajęte i należy zaplanować 
spotkanie w innym dniu.

Wybrałeś 16. dzień miesiąca

W tym dniu możesz umówić 
się tylko na 15:00
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Uwaga: wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól.

W formularzu wpisz swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, oraz określ cel wizyty wskazując akcję jednostkową, której dotyczy 
(np. KWJM 15-25.07.2020 Wieliczka, SSM 19-21.06.2020 Bydgoszcz), ewentualnie inny cel wizyty (np. korekta wykazu szkolonych 
zawodników, korekta harmonogramu planowanych działań itp.)

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na poprawność adresu e-mail. W przypadku błędnie wpisanego adresu e-mail nie będzie możliwe
otrzymanie na maila potwierdzenia rezerwacji spotkania, jak również nie będzie możliwości zmiany terminu lub odwołania spotkania za 
pomocą aplikacji Calendly, a termin zostanie zarezerwowany.

Po potwierdzeniu przyciskiem „Confirm” pojawi się ekran, na którym:
- po lewej stronie widoczna jest data i godzina spotkania,
- po prawej stronie w formularzu konieczne jest uzupełnienie wszystkich pól.   

Wpisz imię Wpisz nazwisko

Twój adres e-mail

Wpisz swój nr telefonu

Wpisz cel wizyty

Po uzupełnieniu 
powyższych pól wciśnij 
„Schedule Event” 

tutaj widoczna jest 
data i godzina 
spotkania
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Jeśli nie zostaną uzupełnione wszystkie pola nie będzie możliwe zarezerwowanie terminu, na czerwono zaznaczone zostaną pola, które 
wymagają uzupełnienia. Uzupełnij i jeszcze raz wciśnij „Schedule Event”

„Cant’t be blank” – pole nie może być 
puste, brakuje adresu email i nr telefonu
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KWM akrobatyka 20-30.06.2020 Wieliczka



Po prawidłowym umówieniu wizyty, wyświetlone zostaną poniższe dane.

„Confirmed” - potwierdzone

Data i godzina spotkania
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Na podanego wcześniej maila dostaniesz potwierdzenie spotkania z wszystkimi danymi.
UWAGA: Jeśli okaże się że, w zaplanowanym terminie nie będziesz mógł odbyć wizyty, prosimy – zmień termin lub odwołaj spotkanie, aby 
inna osoba mogła skorzystać.

Zmiana terminu spotkania – w treści maila z potwierdzeniem wciśnij „Reschedule” – zostaniesz przekierowany do strony internetowej 
aplikacji, tam wybierz nowy termin
Anuluj/ Odwołaj spotkanie – w treści maila wciśnij „Cancel”

Zmiana terminu

Anuluj/ odwołaj spotkanie
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Jeśli chcesz zmienić termin i wcisnąłeś „Reschedule” zostaniesz automatycznie przekierowany do strony internetowej aplikacji.
Po wybraniu nowego terminu (wybierz nową datę, godzinę i potwierdź przyciskiem „Confirm”) zobaczysz:
- nowy termin,
- przekreślony stary termin.
Jeśli wszystko się zgadza naciśnij „Update Event” – aktualizacja spotkania.

nowy termin

stary termin

aktualizacja spotkania
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KWM akrobatyka 20-30.06.2020 Wieliczka



Na adres mailowy otrzymasz powiadomienie o nowym terminie. 
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KWM akrobatyka 20-30.06.2020 Wieliczka



Jeśli chcesz odwołać spotkanie kliknij w treści maila „cancel”.
Zostaniesz automatycznie przekierowany do programu, dla potwierdzenia anulowania kliknij „Cancel Event”
Na Twój adres mailowy przyjdzie informacja o odwołaniu spotkania. 

„Cancel Event” – anuluj 
spotkanie
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SŁOWNICZEK:

January – styczeń
February – luty
March – marzec
April – kwiecień
May - maj
June - czerwiec
July - lipiec
August - sierpień
September - wrzesień
October - październik
November - listopad
December – grudzień

Mon – Monday – poniedziałek
Tue – Tuesday – wtorek
Wed – Wednesday – środa
Thu – Thursday – czwartek
Fri – Firday – piątek
Sat – Saturday – sobota
Sun – Sunday – niedziela

Confirm – potwierdź
Confirmed – potwierdzone
Reschedule – zmień termin
Cancel – anuluj
Update event – aktualizacja spotkania

13


