
Maszatok.hu jelentkezés és webáruház használati útmutató

A Maszat SE szervezésében megrendezésre kerülő eseményekre történő jelentkezés a
jövőben kizárólag a honlapon (maszatok.hu) keresztül lehetséges. Az aktuális eseményeket
a főoldalon az Események menüpont alatt lehet elérni. Az Események oldalon felsorolva
látható, hogy milyen aktuális eseményeink vannak. Egyet kiválasztva megtekinthetők a
részletek és megkezdhető a jelentkezés is.

Példa (egy múltbéli eseményünk):
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A kiválasztott esemény oldalán láthatóak az esemény adatai és az, hogy milyen
hozzájárulási  típusok vannak. A megfelelő típusnál be kell állítani a darabszámot. Ennek
megadása után  2-2 szöveges mező jelenik meg ahol, be kell gépelni a résztvevő nevét és
születési évét. A születési év a túravezető számára fontos annak érdekében, hogy a túra
tervezésénél optimális nehézségű útvonalat tudjon tervezni.

Az adatok megadása után az  “ESEMÉNYRE JELENTKEZÉS” gombra kell kattintani. A
weblap a pénztár oldalra irányít. Az eseményre jelentkezéshez előzetes regisztrációra van
szükség. A pénztár oldalon két lehetőség van. Ha még nem regisztráltunk az oldalon, akkor
megtehetjük itt, megadva az alapadatokat (név, email, telefonszám, lakcím). Ha már
előzőleg regisztráltunk az oldalon, akkor itt beléphetünk a fizetési oldalra, a felhasználónév
és a jelszó megadásával.

A továbblépéshez ki kell választani a fizetési formátumot. A MASZAT SE kényelmi
szempontokból a bankkártyás fizetési módot ajánlja és részesíti előnyben. A bankkártyás
fizetés az OTP SimplePay alkalmazásának segítségével történik, ami egyszerű és
biztonságos fizetési megoldás. Kérjük, hogy a fizetés megkezdése előtt olvassátok el és
hagyjátok jóvá az innen is elérhető Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF
jelölőnégyzet kipipálása után a  “Megrendelés elküldése” gombra kell kattintani.

A SimplePay oldalon történő sikeres fizetési tranzakció után az alkalmazás visszairányít egy
fizetést visszaigazoló oldalra. Az alábbi adattartalmú visszaigazolást fogjuk látni:
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A megrendelésről a regisztrált email címre küldünk egy visszaigazoló emailt, benne az
esemény adataival. Az egyes eseményekre történő jelentkezés a Fiókom / rendelések oldal
alatt bejelentkezés után visszanézhető.

Tagdíj

A megújult honlapon lehetőség van a tagdíj befizetésére. A befizetés honlapja elérhető ezen
a linken vagy főoldalon, a “CSATLAKOZZ HOZZÁNK” pontban, a “jelentkezem” gombra
kattintva. A tagdíj befizetési lap és a fizetési folyamat is teljesen megegyezik az
eseményekre történő jelentkezés folyamatával.
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https://maszatok.hu/esemeny/tagdij-2021/
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