Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΜΟΤΟΕ (www.e-amotoe.gr)
για δήλωση συµµετοχής σε αγώνα-αγώνες
ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!
Η ηλεκτρονική γραµµατεία είναι µια εξειδικευµένη, ασφαλής και πιστοποιηµένη διαδικτυακή
εφαρµογή που εξέλιξε, αποκλειστικά και ειδικά για την ΑΜΟΤΟΕ, η εξειδικευµένη εταιρεία
MεγαSoft, που εδρεύει στις Σέρρες (και στο Internet εδώ: www.megasoft.cc) µε πρωτεργάτη
τον Λευτέρη Τσαουσίδη, πάντα εθελοντικά και αφιλοκερδώς!!!!!!
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να δηλώσεις συµµετοχή, θα πρέπει να έχεις πάρει, µέσω του σωµατείου σου,
αριθµό συµµετοχής για το Πρωτάθληµα/κύπελλο κ.λ.π. στο οποίο «ανήκει» ο αγώνας που
θέλεις να δηλώσεις συµµετοχή.
Θα πας στο www.e-amotoe.gr και µετά πας
στο e-secretary πάνω δεξιά

Στην σελίδα που βλέπεις, επιλέγεις τον αγώνα που θέλεις από το dropdown µενού
(ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! υπάρχει περίπτωση, ένας αγώνας να εµφανίζεται «διπλός» σαν ηµεροµηνία
και περιοχή, ο καθένας αφορά άλλη κατηγορία. ΕΠΙΛΕΞΤΕ τον αγώνα που αφορά την
κατηγορία που συµµετέχεις), βάζεις τον πλήρη αριθµό του δελτίου (αριθµός ταυτότητας
αθλητή) σου που είναι ο: 0ΧΧΧΧΧΧΧ……. (τον βρίσκεις στην κάρτα σου την

πλαστική), ή στο

βάζεις τον κωδικό που σου έχει δώσει το σωµατείο (αγγλικά και µικρά γράµµατα) στον κωδικό
εισόδου του σωµατείου και προχωράς.
Στην επόµενη σελίδα βλέπεις τα στοιχεία σου και τέρµα κάτω έχει ένα πεδίο στο οποίο βάζεις
το email στο οποίο θέλεις να σου έρθει η απόδειξη πληρωµής, προχωράς στο επόµενο,
βάζεις στοιχεία της µοτοσυκλέτας σου, π.χ.: ∆ίχρονη, κυβικά: 250, µάρκα/µοντέλο: montesa
Capra (µην ξαναβάλεις και εδώ κυβικά!, µόνο µάρκα & µοντέλο γιατί θα βγουν τα κυβικά 2
φορές π.χ.: 250 250), βάζεις παρακάτω και τους χορηγούς σου και πας στο επόµενο που το
προσπερνάς (αν θέλεις βάλε τον αριθµό πλαισίου, και τον αριθµό διπλώµατος αν πρόκειται
αγώνα enduro) και επιλέγεις να πληρώσεις ("αποδοχή και προσθήκη στο καλάθι αγορών").
Εδώ, αν έχεις κάποιο φίλο σου, αθλητή του "ΑΡΗ" που έχει αριθµό στο συγκεκριµένο
πρωτάθληµα ή κύπελλο, ή αριθµό σε άλλο πρωτάθληµα/κύπελλο που έχει αγώνα σε "εξέλιξη"
το οποίο µπορείς να επιλέξεις από το dropdown µενού της αρχικής σελίδας, µπορείς να
βάλεις την συµµετοχή σου στο καλάθι ("συνεχίστε τις αγορές σας") και να κάνεις τα ίδια και
για αυτόν (ο αριθµός δελτίου υπάρχει πάνω στο δελτίο του, στην κάρτα του ή σας τον λέω
εγώ) και να πληρώσεις στο τέλος τις συµµετοχές όλες µαζί ("επιβεβαίωση και πληρωµή").

Στην επόµενη σελίδα πατάς στο εικονίδιο της VISA, µεταφέρεσαι σε ασφαλές (https://)
"περιβάλλον", βάζεις αριθµό της VISA κάρτα σου ή της προπληρωµένης (prepaid) κάρτας
που µπορεί να έχεις, βάζεις ηµεροµηνία λήξης χωρίς καθέτους, π.χ.: 0711 και τον κωδικό
ασφαλείας (τα 3 τελευταία ψηφία του αριθµού που βρίσκεται στο πίσω µέρος της κάρτας
σου), πατάς "Pay now" και τελείωσες.
Την ίδια στιγµή θα έρθει στο email που έβαλες η απόδειξη πληρωµής, ενώ αν θα πας ξανά
στο www.e-amotoe.gr και µετά στο συµµετοχές, (βλ. παρακάτω) θα επιλέξεις το
πρωτάθληµα/κύπελλο που δήλωσες (π.χ.: Attika Enduro 2010), θα επιλέξεις τον αγώνα που
δήλωσες (π.χ. Attika Enduro Λουτράκι) και θα δεις την συµµετοχή σου.
Στην περίπτωση που χαθεί το
email µε την απόδειξη
συµµετοχής, από τις
συµµετοχές επιλέγετε τον
αγώνα που έχετε δηλώσει,
βλέπετε την συµµετοχή σας, και
κάνοντας κλικ πάνω στο όνοµα
του συµµετέχοντος, βλέπετε
την επιλογή για την «Απόδειξη
ηλεκτρονικής πληρωµής»

