
1. Dodałem/am dziecko do złej szkoły. Jak wycofać dziecko z Turnieju? : 
 
Dzień dobry, 
 
dziękujemy za wiadomość. 
 
Aby wycofać dziecko z Turnieju należy: 

1. wejść na stronę https://www.laczynaspilka.pl/zpodworkanastadion/zapisy i wybrać opcję 
JESTEM RODZICEM.  

2. kliknąć „WYCOFAJ Z TURNIEJU” w kafelku danego dziecka.  
3. Podać powód wycofania dziecka z Turnieju 
4. zapisać dziecko do poprawnego podmiotu klikając ZAPISZ DO TURNIEJU. 

 
Poniżej znajduje się przykładowy widok Konta rodzica.  

 
 
Informujemy, że rejestracja drużyn trwa do 28 lutego 2023 roku, zaś rejestracja dzieci trwa do dnia 
poprzedzającego rozgrywki w danym regionie (marzec 2023 roku). W celu poznania dokładnych dat 
rozgrywek prosimy o kontakt z lokalnym Koordynatorem wojewódzkim 

 
Jeśli pojawiają się dalsze błędy w procesie rejestracji proszę o zgłoszenie sprawy do działu wsparcia 
na adres wsparcie@pzpn.pl - sprawie zostanie nadany numer i nasi konsultanci skontaktują się z 
Państwem, gdy problem zostanie rozwiązany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laczynaspilka.pl/zpodworkanastadion/zapisy
https://www.laczynaspilka.pl/zpodworkanastadion/koordynatorzy
mailto:wsparcie@pzpn.pl


2. Problem z NR PESEL już użytym w systemie: 
 

Dzień dobry, 
 
Dziękujemy za wiadomość. 
 
Najprawdopodobniej nr PESEL dziecka został użyty na profilu Łączy Nas Piłka utworzonego przy 
użyciu innego adresu e-mail, np. zapisując dziecko do innych projektów PZPN (Programu Certyfikacji, 
itp.).  
 
Proszę spróbować zalogować się na inne posiadane konto Łączy Nas Piłka lub zwrócić się do Działu 
Wsparcia PZPN z prośbą o przepięcie nr PESEL dziecka do właściwego adresu e-mail. 

 
 

W tym celu użytkownik powinien wysłać e-mail na adres wsparcie@pzpn.pl z prośbą o przepięcie 
konta dziecka  

 
Proszę o przepięcie konta … (imię, nazwisko i numer PESEL dziecka) na adres e-mail … (e-mail rodzica) 
 
Informujemy, że rejestracja drużyn trwa do 28 lutego 2023 roku, zaś rejestracja dzieci trwa do dnia 
poprzedzającego rozgrywki w danym regionie (marzec 2023 roku). W celu poznania dokładnych dat 
rozgrywek prosimy o kontakt z lokalnym Koordynatorem wojewódzkim 

 
Jeśli pojawiają się dalsze błędy w procesie rejestracji proszę o zgłoszenie sprawy do Działu Wsparcia 
na adres wsparcie@pzpn.pl - sprawie zostanie nadany numer i nasi konsultanci skontaktują się z 
Państwem, gdy problem zostanie rozwiązany. 
 

 
  

mailto:wsparcie@pzpn.pl
https://www.laczynaspilka.pl/zpodworkanastadion/koordynatorzy
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4. Problem z danymi teleadresowymi 
 
Dzień dobry, 
 
 
dziękujemy za wiadomość. 
 
Na etapie dodawania dzieci i ich danych teleadresowych wystąpił błąd systemowy.  
Proszę o zgłoszenie sprawy do Działu Wsparcia na adres wsparcie@pzpn.pl - sprawie zostanie nadany 
numer i nasi konsultanci skontaktują się z Państwem, gdy problem zostanie rozwiązany 
 
 
Przepraszamy za utrudnienia. 
 
Informujemy, że rejestracja drużyn trwa do 28 lutego 2023 roku, zaś rejestracja dzieci trwa do dnia 
poprzedzającego rozgrywki w danym regionie (marzec 2023 roku). W celu poznania dokładnych dat 
rozgrywek prosimy o kontakt z lokalnym Koordynatorem wojewódzkim 
 
 

5. Zgłaszanie drużyn: 
 

Dzień dobry, 
 
 
dziękujemy za wiadomość. 
 
Aby zgłosić drużynę do Turnieju należy: 

1. wejść na stronę: Z Podwórka na Stadion (laczynaspilka.pl) 
2. przejść do konta Trenera wybierając „Jestem Trenerem” 
3. zarejestrować drużynę wybierając „Zarejestruj drużynę”  

 
 
Informujemy, że rejestracja drużyn trwa do 28 lutego 2023 roku, zaś dzieci 
należy zgłosić najpóźniej na 5 dni przed startem rozgrywek w danym regionie 
(marzec 2023 roku). W celu poznania dokładnych dat rozgrywek prosimy o kontakt  
z lokalnym Koordynatorem wojewódzkim.  
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7. Czy zapisałam/em dziecko poprawnie? 
 
Dzień dobry, 
 
Dziękujemy za wiadomość. 
 
Aby upewnić się, że dziecko zostało poprawnie zapisane do Turnieju należy: 

1. sprawdzić, czy otrzymał/a Pan/i e-mail potwierdzający zgłoszenie dziecka do drużyny szkolnej 
2. wejść na stronę  Z Podwórka na Stadion (laczynaspilka.pl) 
3. wybrać JESTEM RODZICEM 

 
Jeśli dziecko zostało zapisane do rozgrywek w polu z imieniem i nazwiskiem dziecka będzie widniała 
nazwa szkoły, do której dziecko zostało dopisane. 
Następny krok należy do Trenera, który doda zawodnika do drużyny w danej szkole. 
Proszę upewnić się, że zarówno Państwo jak i Trener wybierają tą samą placówkę. 
 

 
Informujemy, że rejestracja drużyn trwa do 28 lutego 2023 roku, zaś rejestracja dzieci trwa do dnia 
poprzedzającego rozgrywki w danym regionie (marzec 2023 roku). W celu poznania dokładnych dat 
rozgrywek prosimy o kontakt z lokalnym Koordynatorem wojewódzkim 
 
Jeśli pojawiają się błędy w procesie rejestracji proszę o zgłoszenie sprawy do Działu Wsparcia na 
adres wsparcie@pzpn.pl - sprawie zostanie nadany numer i nasi konsultanci skontaktują się z 
Państwem, gdy problem zostanie rozwiązany. 
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9. Jak dodać zawodników do drużyny: 
 
Dzień dobry, 
 
Dziękujemy za wiadomość. 
 
Zawodników do drużyn dodaje Trener za pośrednictwem systemu do zapisów dostępnego na stronie 
Z Podwórka na Stadion (laczynaspilka.pl) 
 
Aby dodać zawodników do drużyny: 

1. zaloguj się lub zarejestruj konto na www.laczynaspilka.pl. 
2. Przejdź do konta Trenera wybierając „Jestem Trenerem”. 
3. Wybierz drużynę, do której chcesz dodać zawodników klikając „Zarządzaj drużyną” 

 
 

4. Dodaj zawodników do drużyn z puli dzieci przypisanych przez rodziców do danej szkoły 

 
 
 
Informujemy, że rejestracja drużyn trwa do 28 lutego 2023 roku, zaś rejestracja dzieci trwa 
do dnia poprzedzającego rozgrywki w danym regionie (marzec 2023 roku). W celu poznania 
dokładnych dat rozgrywek prosimy o kontakt z lokalnym Koordynatorem wojewódzkim 
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11. Brak szkoły na liście formularza zgłoszeniowego do Turnieju 
 – proszę o przekierowanie e-maila do turniej@pzpn.pl 

 
 

12. JAK DODAĆ DZIECKO 
 
Dzień dobry, 
 
dziękujemy za wiadomość. 

Informujemy, że rejestracja drużyn trwa do 31 stycznia 2023 roku, zaś rejestracja dzieci trwa do 
dnia poprzedzającego rozgrywki w danym regionie (marzec 2023 roku). W celu poznania 
dokładnych dat rozgrywek prosimy o kontakt z lokalnym Koordynatorem wojewódzkim 
Koordynatorzy | Z podwórka na stadion (laczynaspilka.pl) 

 
Aby dodać dziecko do Turnieju należy: 
1. Wejść na stronę https://www.laczynaspilka.pl/zpodworkanastadion/zapisy i wybrać opcję 
JESTEM RODZICEM.  
2. Kliknąć „DODAJ DZIECKO”  
3. Uzupełnić dane dziecka  
4.  Zaakceptować Regulamin i zgody. 
5.  Kliknąć "ZAPISZ" 
5. Następnie zapisać dziecko do podmiotu szkolnego klikając ZAPISZ DO TURNIEJU i wyszukując 
szkołę, do której uczęszcza z listy rozwijanej. 
Jeśli pojawiają się błędy w procesie rejestracji proszę o zgłoszenie sprawy do Działu Wsparcia na 
adres wsparcie@pzpn.pl - sprawie zostanie nadany numer i nasi konsultanci skontaktują się z 
Państwem, gdy problem zostanie rozwiązany. 
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