ІНСТРУКЦІЯ
зі створення облікового запису ГІМНАСТКИ
в єдиному електронному реєстрі ФГУ (ЄЕР ФГУ)
ПІДГОТОВКА ДО РЕЄСТРАЦІЇ
Перед тим як почати заповнювати форму реєстрації гімнастки в єдиному електронному реєстрі ФГУ,
переконайтесь, що ви підготували наступне:
1. Фотокопія свідоцтва про народження або паспорту гімнастки, для якої створюється обліковий запис в
електронногму реєстрі, розмір файлу має бути не більше 2 МБ.
2. Електронне фото або фотокопія фото гімнастки (портрет), розмір файлу має бути не більше 2 МБ.
3. Фотокопія медичної довідки , розмір файлу має бути не більше 2 МБ.
4. Фотокопія першої сторінки страхового полісу гімнастки, розмір файлу має бути не більше 2 МБ.
5. Якщо гімнастка вже отримувала Картку Гімнастку ФГУ (ліцензію), на сайті https://ugf.org.ua/licenses/
знайдіть номер ліцензії гімнастки та строк ії дії
Будьте готові сплатити вартість реєстрації та щорічного внеску через одну з наступних платіжних систем:

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ РЕЄСТРІ ФГУ
1  Введіть номер свідоцтва про
народження або серію та номер паспорту
гімнастки, які у подальшому будуть
слугувати унікальним логіном до ЄЕР ФГУ
2  Оберіть до якої Регіональної федерації
належить ДЮСШ/СК у якому займається
гімнастка. Після цього стануть доступні для
заповнення усі подальші поля ЄЕР ФГУ
3  З випадаючого списку оберіть
спортивну організацію (ДЮСШ/СК), в якій
займається гімнастка. Якщо у списку немає
вашої організаціі - це означає, що її ще не
зареєстровано у електронному реєстрі
ФГУ. Отримайте додаткову інформацію у
вашого тренера або адміністрації вашої
спортивної організації
4  Якщо ваша спортивна організація
внесла в ЄЕР ФГУ інформацію про різні
групи/команди/тренерів, ви зможете
обрати ту, те займається гімнастка. В
противному випадку перейдіть до
наступного пункту
5  Введіть прізвище гімнастки українською
мовою, як це вказано в посвідчені особи
6  Введіть ім’я гімнастки українською
мовою, як це вказано в посвідчені особи
7  Введіть по батькові гімнастки
українською мовою, як це вказано в
посвідчені особи. Це поле не є
обов’язковим для заповнення
8  Введіть ім’я гімнастки латинськими
літерами, як це вказано в закордонному
паспорті (напр. Olena). Це поле не є
обов’язковим для заповнення
9  Введіть прізвище гімнастки
латинськими літерами, як це вказано в
закордонному паспорті (напр. Kovalenko).
Це поле не є обов’язковим для заповнення

10  Введіть дату народження гімнастки
11  Завантажте фотокопію свідоцтва про народження або українського паспорту гімнастки. Файл
розміром не більше 2 МБ
12  Завантажте портретне фото гімнастки. Файл розміром не більше 2 МБ
13  Якщо гімнастка вже отримувала Картку Гімнастку ФГУ (ліцензію), на сайті https://ugf.org.ua/licenses/
знайдіть номер ліцензії гімнастки та введіть його в поле 13
14  Якщо гімнастка вже отримувала Картку Гімнастку ФГУ (ліцензію), на сайті https://ugf.org.ua/licenses/
знайдіть строк дії ліцензії гімнастки та введіть його в поле 14

15  Вкажіть місто проживання гімнастки
16  Вкажіть адресу проживання гімнастки
17  Вкажіть контактний телефон гімнастки.
Якщо гімнастка неповнолітня, введіть
телефон одного з батьків
18  Вкажіть email гімнастки. Якщо
гімнастка неповнолітня, введіть email
одного з батьків
19  Завантажте фотокопію медичної
довідку гімнастки, де видно дату, коли
вона видана
 20  З
 авантажте фотокопію першої
сторінки страхового полісу гімнастки. Це
поле не є обов’язковим для заповнення
 21  Д
 ля екстреного зв'язку вкажіть ПІБ
одного з батьків
22  Д
 ля екстреного зв'язку вкажіть
телефон одного з батьків
23  Д
 ля екстреного зв'язку вкажіть email
одного з батьків
24  Р
 азовий внесок у розмірі 150 грн, що
сплачується при створенні облікового
запису гімнастки у реєстрі ФГУ
(сплачується лише один раз при першій
реєстрації в Єдиному Реєстрі ФГУ)
25  В
 артість щорічної ліцензії у розмірі
300 грн. Якщо у гімнастки є актуальна
ліцензія, строк дії якої перевищує березнь
2020 року - у графі кількість поставте 0
(“нуль”), якщо ні - 1 (“одиницю”).
Перевірити актуальність ліцензій можна на
сайті https://ugf.org.ua/licenses
Оплата буде здійснюватись після того, як
ви заповните всю форму і натисните
кнопку “Відправити” (30).

Оплата здійснюється наступними методами:

26  Ознайомитись з умовами Публічного договору про надання послуг у ЄЕР ФГУ можна за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1bdffj9Q2gwzihFWcBons5wxuugTsCVsO/view?usp=sharing
27  Поставте “галочку”, якщо ви ознайомились та приймаєте умови Публічного договору про надання
послуг у ЄЕР ФГУ
28  Якщо у вас є коментарі для адміністрації ЄЕР ФГУ - залиште їх у цьому полі
29  Контактна інформація адміністрації ЄЕР ФГУ
30  Після заповнення форми ОБОВ'ЯЗКОВО натисніть кнопку “Відправити”

