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Erregistratzeko prozesua

SARBIDEA ERREGISTROA LOTURA



Erregistratzeko prozesua: Sarbidea

SARBIDEA ERREGISTROA LOTURA



Aukeratu NIRE REALA erlaitza zale gisa 

erregistratzeko online prozesua hasteko.  

1. Sarbidea Mi Real gunera



1. Sarbidea Mi Real gunera

Behin RSko gune pribaturako ongietorriko 

mezua irakurrita, klik egingo dugu SARTU

laukian eta erregistratzeko prozesuari 

ekingo diogu. 



1. Sarbidea Mi Real gunera

Erregistratzeko hurrengo prozesura 

pasatuko gara



2. Erregistratzeko prozesua eta login
prozesua 

SARBIDEA ERREGISTROA LOTURA



2.1 Login prozesua

Erregistratuta bazaude, egin login

ondoren eskatzen diren eremuak 

betez. Behin eremuak beteta, sakatu 

SARTU. 
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2.2 Erregistratzeko prozesua

BETAk emandako bi erregistro 

metodoetako bat aukeratuko dugu: 

FACEBOOK edo GOOGLE+. 

POSTA ELEKTRONIKO bidez ere egin 

dezakezu erregistroa. 

2 eratan erregistratu gaitezke: 

(A)Sare sozialen kontuak erabiliz 

(adibidez, Facebook edo Google 

+)

(B) Posta elektronikoko kontu bat 

erabiliz

A

B
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BETAk emandako bi erregistro 

metodoetako bat aukeratuko dugu: 

FACEBOOK edo GOOGLE+.

Lehen aukera erakutsiko dugu, hau 

da, sare sozialen  kontuak 

(esaterako, Facebook edo Google 

+) erabiliz erregistratzeko modua

A

2.2.1 Sare sozialen aukera



2.2.1 Sare sozialen aukera

Aukeratu sare sozialari 

dagokion posta 

elektronikoa; jaiotze 

eguna adierazi behar 

da. Erabiltzaileak “DATUEN 

TRATAMENDURAKO BALDINTZAK 

ETA PRIBATUTASUN POLITIKA 
ONARTZEN DITUT “ esaldia 

markatuta baino ez da agertuko 

JARRAITU aukera



Lotzeko hurrengo 

prozesura pasatuko gara

2.2.1 Sare sozialen aukera
(lotzeko prozesua)



2.2.2 Posta Elektronikoaren aukera

POSTA ELEKTRONIKO bidez ere egin 

dezakezu erregistroa. 

B
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POSTA ELEKTRONIKOko kontu pertsonal 

bat sartu beharko duzu EGIAZTATZE 

KODEA zure postaren sarrera ontzian 

jaso ahal izateko.  

2.2.2 Posta Elektronikoaren aukera



Mezua jaso ondoren, sartu kodea 

dagokion laukian eta aukeratu 

EGIAZTATU KODEA.

2.2.2 Posta Elektronikoaren aukera



Bete ondoren eskatzen diren eremuak 
eta markatu “Datuen tratamendurako 

baldintzak eta Pribatutasun Politika 
onartzen ditut” dioen laukia. Behin 

formularioa beteta, egin klik JARRAITU

erlaitzaren gainean.

2.2.2 Posta Elektronikoaren aukera



Lotzeko hurrengo 

prozesura pasatuko gara

2.2.2 Posta Elektronikoaren aukera 
(lotzeko prozesua)



3. Lotzeko prozesua

SARBIDEA ERREGISTROA LOTURA

Zure profila lotzea ezinbestekoa da. Bazkidea, Akzioduna edo RS 

Fan-a zarela egiaztatu egin beharko duzu.



3.1 1. Kasua – “Ez naiz”

1. KASUA -> EZ naiz ez 

BAZKIDE, ez AKZIODUN, ez 

RS FAN



3.1 1. Kasua – “Ez naiz”

Kasu horretan prozesua 

bukatu egin da, ONLINE 

ZALE gisa erregistratuta 

egongo zara eta pantaila 

honetara sarbidea 

edukiko duzu. 



2. KASUA -> BANAIZ 

BAZKIDE, AKZIODUN, RS 

FAN

3.2 2. Kasua – “Naiz”



Lehenengo Bazkidearen, akziodunaren 

edo RS Fan-aren ID-a eskatzen da, baita 

NAN zenbakia ere

3.2 2. Kasua – “Naiz”



NAN zenbakirik ez badauka, 

jaiotze data eskatuko zaio.

3.2 2. Kasua – “Naiz”



Bidalitako informazioa bat ez badator 

edo profila lotzen saiatzen ari den 

erabiltzailearen informazio nahikorik ez 

badago (identifikatu ahal izateko), NAN 

zenbakia, posta elektronikoa eta 

telefono mugikorraren zenbakia 

emateko eskatuko zaio.  

Realak egiaztatuko du informazioa 

egokia dela eta lotzeko eskaera onartu 

edo baztertu egingo du; dena dela, 

posta elektroniko bidez mezu bat 

bidaliko zaio emaitzaren berri emateko. 

3.2 2. Kasua – “Naiz”



Behin zure profila lotuta, 

hainbat informazio edukiko du 

eskura, formazio zale motaren 

arabera (bazkidea, akzioduna, 

RS Fan, RS Laguna): Bazkide 

datuak, akziodun datuak, 

kuota, asistentzia…

3.2 2. Kasua – “Naiz”
Erabiltzailearen informazioa



3.3 Lotzeko prozesua NIRE REALA gunetik

EZ NAIZ EZ BAZKIDE, EZ AKZIODUN, EZ RS FAN

aukera markatu baduzu, EGIN LOTURA esaten 

duen lekuan klik eginez egin ahal izango duzu 

lotzeko prozesua (BAZKIDE, AKZIODUN EDO RS 

FAN zarela baieztatzeko eskatuko zaizu) 

1. Pausoa



Lauki honetan sakatu eta 

22. diapositibatik jarraitu 

3.3 Lotzeko prozesua NIRE REALA gunetik
2. Pausoa



AMAIERA

Erregistratzeko eta zalearen 
profila lotzeko prozesua 


