
Poradnik NFT #TeamJastrzab

Część 1 - zasilenie portfela kryptowalutowego

Jesteś zainteresowany dołączeniem do klubu #TeamJastrząb, natomiast nie wiesz jak
działają kryptowaluty, tokeny, bitcoin, giełdy itp.? Trafiłeś w dobre miejsce, ponieważ ten
poradnik jest stworzony właśnie dla ciebie.

W kilku prostych krokach (tak wiemy, mogą wyglądać na skomplikowane, jednak uwierz nam
nie ma się czego bać) pokażemy ci jak zakupić nasz token i stać się pełnoprawnym
członkiem klubu.

Ta część poradnika dotyczy przygotowania swojego portfela kryptowalutowego, zakupu
środków oraz ogólnego przygotowania się do zakupu NFT, jeśli świat kryptowalut nie jest ci
obcy i chcesz się dowiedzieć jedynie jak zakupić nasze NFT to zapraszamy cię do części
drugiej poradnika.

!Uwaga, bardzo ważne jest aby wykonywać wszystkie czynności krok po kroku - pominięcie
danego kroku lub wykonanie go źle może nieść za sobą istotne konsekwencje, dlatego jeśli
dany etap poradnika będzie dla ciebie niezrozumiały, radzimy poszukać informacji na ten
temat w internecie lub zwrócenie się do nas na kanale discord #TeamJastrzab - dla
własnego spokoju i bezpieczeństwa.

Osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę na temat tokenów NFT zalecamy
dokształcenie się w temacie wypłat, wpłat i innych transakcji, czy to na giełdzie czy na
platformie Rarible.
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1. Pozyskanie Środków

Do zakupu tokenu NFT #TeamJastrzab potrzebujesz odpowiedniej ilości środków, a tak
dokładnie kryptowaluty ETH. Aby tego dokonać, potrzebne ci będzie konto na giełdzie
kryptowalut, oraz portfel kryptowalutowy MetaMask.

1.1 Giełda Binance

W tym poradniku użyjemy giełdy Binance. Jest to największa z wszystkich giełd kryptowalut.

Zaczynamy od rejestracji - Link

(Giełda posiada także interfejs w języku polskim - możemy zmienić język w prawym górnym
rogu strony)

● Proces rejestracji jest wyjątkowo prosty, w odpowiednie rubryki wpisujemy adres mail
oraz hasło, a następnie potwierdzamy naszą rejestrację 6-cyfrowym kodem który
został wysłany na podanego uprzednio maila.

● Następnym krokiem jest weryfikacja konta.

Naciskamy przycisk "weryfikacja" tak jak na poniższym zdjęciu
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https://accounts.binance.com/pl/register


Aby sprawnie korzystać z giełdy oraz co ważne, móc wpłacać środki - potrzebujemy
zweryfikować nasze konto do poziomu "średniego" (zdjęcie poniżej). Giełda po wpisaniu
podstawowych informacji takich jak imię, nazwisko czy wiek, wymaga od nas potwierdzenia
w postaci przesłania skanu dokumentu (dowód osobisty / paszport / prawo jazdy). Ważne
jest, aby zdjęcia/skany owego dokumentu były w jak najlepszej jakości, dzięki temu
zostaniemy zweryfikowani relatywnie szybko.

Jeśli zrobimy wszystko należycie, proces weryfikacji nie powinien przekroczyć 24h. Jednak z
naszych doświadczeń zazwyczaj nie trwa dłużej niż 30 minut.

Gdy nasza weryfikacja zostanie zakończona pomyślnie, oznacza to że możemy już działać.
Aby dokonać zakupu ETH, należy wpłacić na giełdę pieniądze w jednej z tradycyjnych walut
(PLN, EUR, USD.. wybór jest szeroki). Pamiętajcie, że płacąc polską kartą kredytową lub
debetową, najlepiej wybrać walutę Polski złoty (PLN).

Uwaga! Przesył kryptowalut wiąże się z prowizjami od transferu, dlatego zalecamy zakup
trochę większej ilości ETH niż zakładaliśmy, abyśmy mogli później pokryć koszty prowizji.

W lewym górnym rogu wybieramy opcję “karta kredytowa/debetowa”.
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Gdy ukaże nam się okno jak na zdjęciu poniżej, w górnej rubryce wybieramy PLN lub inną
wybraną przez nas walutę, natomiast w dolnej ETH. Gdy już wpiszemy wybrane przez nas
wartości, naciskamy kontyunuj oraz dodajemy dane nasze karty.

Jeśli wykonałeś wcześniejszy krok pomyślnie, oznacza to że posiadasz środki w
kryptowalucie ETH które posłużą ci do zakupu NFT. Ostatnim krokiem jest przelanie
środków na portfel kryptowalutowy MetaMask.

Uwaga! Jeśli nie posiadasz portfela MetaMask, przejdź do punktu 1.2 znajdującego się
poniżej i po wykonaniu opisanych tam czynności powróć tutaj.

Aby przesłać nasze środki na portfel MetaMask wchodzimy w prawym górnym rogu w portfel
→ przegląd portfela i następnie przycisk wypłata.

Wtedy ukaże nam się menu wypłaty.
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W rubryki wpisujemy odpowiednio:

- Kryptowaluta -- ETH / Ethereum
- Adres -- kopiujemy adres naszego portfela metamask naciskając na niego w panelu.

- Sieć -- ETH Ethereum (ERC20)
- Ilość -- wybraną przez nas ilość kryptowaluty

W sekcji “Sieć” możemy zobaczyć aktualną prowizję za przesył.

Następnie naciskamy “wypłata” oraz kontynuujemy. Środki powinny pojawić się na naszym
koncie MetaMask w przeciągu kilku minut.

Przejdź teraz do punktu 2. który znajduje się poniżej.

1.2 Portfel MetaMask

MetaMask jest to wiodący portfel kryptowalutowy działający na sieci Ethereum. Użyjemy go
do przechowania naszych środków, a później także i tokenu.

MetaMask dostępny jest jako rozszerzenie do przeglądarki Chrome oraz jako aplikacja na
telefon. Ze względów bezpieczeństwa warto posiadać jedno i drugie.

- Dodanie MetaMask do przeglądarki Chrome jest bardzo proste. Wchodzimy w ten link i
jednym przyciskiem “dodaj do chrome” dodajemy rozszerzenie. Po dodaniu, powinniśmy
zobacz logo w prawym górnym rogu.
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Naciskamy na nie i gdy otworzy nam się menu, klikamy w opcję “create new wallet”

Następnie tworzymy konto poprzez wpisanie wymyślonego przez nas hasła, oraz
zapisujemy podaną w następnym kroku “Secret Backup Phrase” - będzie nam ona
potrzebna w chwili gdy zapomnimy swojego hasła i będziemy chcieli odzyskać swoje konto.

W tym momencie powinien ukazać nam się panel naszego konta, oznacza to że portfel
został założony pomyślnie. Możemy w takim razie powrócić do giełdy Binance w celu
przesłania środków.

Zakup NFT

Jeśli dotarłeś do tego etapu poradnika, oznacza to że posiadasz już swoje środki w ETH,
bezpiecznie przechowywane na portfelu MetaMask - jesteś w takim razie gotowy do zakupu
naszego tokenu.

Przejdź do drugiej części poradnika, aby dowiedzieć się jak tego dokonać.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - dołącz do kanału discord #TeamJastrzab.

--

W celu maksymalizacji bezpieczeństwa zalecamy także poczytać trochę więcej na temat gas
fees - https://tinyurl.com/ypfh7tdy - przed przystąpieniem do zakupu ETH, oraz o dokładne
sprawdzenia adresów portfeli kryptowalutowych podczas wysyłek oraz odbioru środków,
pomyłka w najgorszych wypadku może doprowadzić do utraty środków!
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Uwaga! Jeśli dany krok poradnika jest dla ciebie niejasny, poszukaj na ten temat informacji
w internecie, poproś o pomoc na naszym discord w sekcji nft, lub napisz do nas prywatną
wiadomość. Wykonanie danego kroku niezgodnie z poradnikiem może nieść za sobą istotne
konsekwencje. W szczególności zalecamy dokształcenie się w temacie wypłat, wpłat i
innych transakcji, czy to na giełdzie czy na platformie Rarible.
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