
Elektroniczna Rejestracja Skauta



Elektroniczna Rejestracja Skauta

Ta nowoczesna i bezpieczna forma rejestracji, ma zastąpić standardową 
dokonywaną przez wypełnienie papierowego formularza. Jednocześnie dzięki 
posiadaniu konta w Strefie Rangera rodzice oraz skauci będą mieli dostęp 
do wielu przydatnych funkcji.

Zawsze korzystaj tylko z oficjalnej strony Royal Rangers Polska, na której 
Twoje dane są szyfrowane.

ROZPOCZNIJ 
REJESTRACJĘ

https://erpscout.royalrangers.pl/Account/Auth?returnUrl=%2F
https://erpscout.royalrangers.pl/Account/Auth?returnUrl=%2F


Kto powinien się 
zarejestrować?

● Liderzy
● Rodzice skautów
● Skauci (przez rodziców)



Dlaczego rodzice powinni zarejestrować się w systemie?

Rodzice/opiekunowie prawni rejestrują się do panelu rangera, aby zarządzać 
kontem dziecka:

★ deklarować członkostwo dziecka w organizacji i móc z niego rezygnować,
★ mieć wgląd w dane osobowe dziecka, poprawiać je i aktualizować,
★ rejestrować dziecko na wydarzenia: biwaki, obozy, akcje, szkolenia,
★ sprawdzać finanse dziecka: składki członkowskie, opłaty za wydarzenia,
★ sprawdzać poziom rozwoju skautowego dziecka: sprawności, stopnie,
★ zaliczać elementy w próbach na sprawność,
★ sprawdzać obecność dziecka w zbiórkach jednostki i wszystkich 

wydarzeniach, na które zostało zarejestrowane,
★ korzystać z innych zasobów systemu ERP Scout przewidzianych dla kont 

skautów.



Krok I

Rejestracja 
Rodzica

Krok II

Potwierdzenie 
otrzymanego maila

Krok III Krok IV

Skopiowanie kodu z 
konta dziecka

Krok V

Rejestracja 
Skauta

Dodanie dziecka 
do konta rodzica

Krok VI

Zadeklarowanie 
członkostwa

Plan rejestracji



Rejestracja Rodzica



Rejestracja Rodziców

Na stronie royalrangers.pl, w górnym menu wybierz przycisk 
logowanie - strefa rangera

ROZPOCZNIJ 
REJESTRACJĘ

lub kliknij w przycisk poniżej.

https://www.royalrangers.pl
https://erpscout.royalrangers.pl/Account/Auth?returnUrl=%2F
https://erpscout.royalrangers.pl/Account/Auth?returnUrl=%2F


Rejestracja Rodzica

Wybierz zakładkę Rejestracja.



Rejestracja Rodzica

Wypełniamy Formularz rozpoczynając od zaznaczenia pola wyboru (checkboxa), 
obok tekstu “Jestem rodzicem...” (powinna się ukryć rubryka z jednostkami).

Wypełniamy pozostałe rubryki w formularzu, zaznaczamy zgody
Regulamin i Politykę prywatności oraz klikamy przycisk Zarejestruj się.



Rejestracja Rodzica

Po pojawieniu się Informacji na temat członkostwa kliknij przycisk 
Potwierdzam i rejestruję.



Rejestracja Rodzica

Po otrzymaniu na skrzynkę mailową podaną w rejestracji maila aktywacyjnego, 
potwierdź konto klikając w przycisk Potwierdź.

Po potwierdzeniu otrzymasz kolejnego maila, z informacją o rejestracji i instrukcją 
w jaki sposób możesz w systemie połączyć swoje konto z kontem swojego 
dziecka.



Rejestracja Rodzica

Od tej pory możemy się logować do systemu.
Na stronie royalrangers.pl wybierz przycisk logowanie - strefa rangera. 

Następnie wybierz zakładkę Logowanie, wpisz login oraz hasło i kliknij 
przycisk Zaloguj.

https://www.royalrangers.pl


Rejestracja Skauta



Rejestracja Skauta

Na stronie royalrangers.pl, w górnym menu wybierz przycisk 
logowanie - strefa rangera

ROZPOCZNIJ 
REJESTRACJĘ

lub kliknij w przycisk poniżej.

https://www.royalrangers.pl
https://erpscout.royalrangers.pl/Account/Auth?returnUrl=%2F
https://erpscout.royalrangers.pl/Account/Auth?returnUrl=%2F


Rejestracja Skauta

Wybierz zakładkę Rejestracja.



Rejestracja Skauta

Wypełniamy Formularz rozpoczynając od wyboru jednostki - pierwsze pole. 

Jednostki rozwijamy klikając w trójkącik po lewej stronie nazwy jednostki. Należy 
wybrać najniższą znaną jednostkę np. drużynę skauta.

Wypełniamy pozostałe rubryki w formularzu, zaznaczamy zgody 
Regulamin i Politykę prywatności oraz klikamy przycisk Zarejestruj się.



Rejestracja Skauta

Po pojawieniu się Informacji na temat Deklaracji Członkowskiej klikamy przycisk 
Potwierdzam i rejestruję.



Rejestracja Skauta

Po otrzymaniu na skrzynkę mailową podaną w rejestracji maila aktywacyjnego, 
potwierdź konto klikając w przycisk Potwierdź.

Po potwierdzeniu otrzymasz kolejnego maila, z informacją o rejestracji i instrukcją 
w jaki sposób możesz w systemie połączyć swoje konto z kontem swojego 
dziecka.



Rejestracja Skauta

Od tej pory możemy się logować do systemu.
Na stronie royalrangers.pl wybierz przycisk logowanie - strefa rangera. 

Następnie wybierz zakładkę Logowanie, wpisz login oraz hasło i kliknij 
przycisk Zaloguj.

https://www.royalrangers.pl


Łączenie konta skauta z rodzicem



Łączenie konta skauta z rodzicem

Na stronie royalrangers.pl, w górnym menu wybierz przycisk 
logowanie - strefa rangera - następnie logujemy się na konto skauta (dziecka).

ZALOGUJ SIĘ

lub kliknij w przycisk poniżej.

https://www.royalrangers.pl
https://erpscout.royalrangers.pl/Account/Auth?returnUrl=%2F
https://erpscout.royalrangers.pl/Account/Auth?returnUrl=%2F


Łączenie konta skauta z rodzicem

Po zalogowaniu wybieramy Zakładkę Mój Profil, następnie klikamy w przycisk 
Dzieci i kopiujemy znajdujący się na dole Kod do łączenia kont.



Łączenie konta skauta z rodzicem

Wylogowujemy się z konta dziecka i logujemy na konto rodzica.



Łączenie konta skauta z rodzicem

Po zalogowaniu na konto rodzica wybieramy zakładkę Mój Profil, następnie 
Dzieci i wklejamy skopiowany z konta dziecka Kod do łączenia kont. 
Klikamy przycisk Dodaj.



Łączenie konta skauta z rodzicem

Po dodaniu dziecka do listy kliknij link Zadeklaruj członkostwo



Łączenie konta skauta z rodzicem

Po pojawieniu się Informacji na temat Deklaracji Członkowskiej, zaznaczamy 
wszystkie zgody i klikamy przycisk Potwierdzam i rejestruję.



Łączenie konta skauta z rodzicem

Otrzymasz na skrzynkę mailową podaną w trakcie rejestracji maila z 
potwierdzeniem złożenia Deklaracji Członkowskiej.



Łączenie konta skauta z rodzicem

Po potwierdzeniu tożsamości przez lidera (trzeba na to poczekać, lider potwierdza 
to ręcznie) otrzymasz informację na skrzynkę mailową - od tego momentu skaut 
może korzystać z zasobów systemu i jest członkiem Royal Rangers Polska.



W przypadku problemów z rejestracją, 
proszę dzwonić pod numer 692 192 313 
lub pisać na adres rr23bb@gmail.com

Informacje dostępne również na oficjalnej stronie Royal Rangers Polska.

SPRAWDŹ

mailto:rr23bb@gmail.com
https://royalrangers.pl/kontakt/strefa-rangera-erp-scout/
https://royalrangers.pl/kontakt/strefa-rangera-erp-scout/

