
Rejestracja do platformy

1. Wejdź na stronę www.ridewithgps.com
2. Aby utworzyć konto kliknij Sign Up 
3. Następnie wpisz w poszczególnych polach:

- Name : to Twoja nazwa profilowa, nick, imię, (SANDOKAN)
- Email adress: adres mailowy
- Password: hasło dostępu do konta

Aby być „widzianym” przez system obsługi wydarzeń (aktywności 
fizycznych realizowanych przez RWGPS) musisz uzupełnić 
najważniejsze pola w swoim profilu.

1.Kliknij w prawym górnym rogu logo RWGPS (później może być w 
tym miejscu Twoje zdjęcie profilowe) i dalej Setting

 
Znajdziesz się w ustawieniach swojego profilu RWGPS gdzie możesz 
skonfigurować wiele rzeczy zgodnie ze swoim uznaniem.

http://www.ridewithgps.com/


Najważniejsze jednak są dwie opcje: First Name i Last Name, które 
musisz uzupełnić aby system „widział” Cię w wydarzeniu RWGPS.

Display Name: nazwa profilowa (imię i nazwisko, nick, i.t.p.)
First Name: Twoje imię
Last Name: Twoje nazwisko

Jeśli nie możesz, nie chcesz używać swojego imienia i nazwiska, wpisz 
cokolwiek. W przypadku pozostawienia tutaj pustych pól, system 
samoczynnie po jakimś czasie usunie Cię z danego Wydarzenia 
RWGPS.
Jednak wpisując cokolwiek, musisz mieć jasność, że utrudniasz pracę 
Organizatorowi Wydarzenia – nie będzie wiedział z kim ma do 
czynienia w przypadku zwycięstwa, wygrania nagrody, indywidualnego 
dyplomu czy certyfikatu.

Pola zaznaczone na zielono możesz wypełnić, ale nie jest to 
obowiązkowe.



Drugim  ważnym ustawieniem swojego profilu jest opcja Prywatności.
Ustawiasz to w zakładce Preferences.

Przeskroluj w dół...
Aby Twoje wyniki pokazywały się na Leaderboard Wydarzenia RWGPS 
(liście wyników) wszystkie opcje muszą być ustawione jako Public.

Na koniec zapisz ustawienia – Save changes



------- WAŻNE INFORMACJE -------

W przypadku używania do zapisywania swoich tracków aktywności 
urządzeń dedykowanych Garmin możesz zsynchronizować swoje konto
RWGPS ze swoim kontem Garmin Connect i wówczas wszystkie Twoje 
aktywności Garmin będą automatycznie przeniesione do RWGPS.
Ustawiasz to w Settings i zakładce Connected services.
Możesz też tam połączyć swoje konta Facebook, STRAVA i Relive.
Wszystko co zostanie zapisane w Twoim profilu RWGPS (np. aplikację) 
może zostać zsynchronizowane z w/w serwisami.
Ze STRAVA działa tylko w kierunku RWGPS  STRAVA (nie odwrotnie).→

Należy jednak pamiętać, aby aktywności z innych kont (np. Garmin 
Connect) importowane do RWGPS czy przez synchronizację konta czy 
opcję Upload (ręczne wczytywanie tracków) muszą być ustawione jako
Publiczne, nie mogą być Prywatne ponieważ nie będą widoczne dla 
Wydarzenia RWGPS.


