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tuereo IMGW" to nowoczesne narzqdzie za pomoc4 kt6rego bqdq,nstytutu";;;;;ei,:::ffi :ifl il?ffi Tfl,""T=:f *:nn*in,#; ji;lJ**:1""

wystEicienia gro'rrego zjawiska n" t"r"ni" porskioraz ostrzezenia.system zostal opilrty o nalnowsze, 
"or"*9..9". t""r,norog;To.r"o.rn terekomunik agi orazinformatyki' Dziqki niemu ka2dy*t"s"ii"r ,"lefonu korJr-ko*go (w sieci ERA, plus, oRANGE,

,lblll;:;::j;,:"fn' 
'oz" ;''v'-vi'iah:T1i:" rl"?i"r zjawiskach, kt6re mosq rarystqpi6 wod zam6wio".t ,",rrtji}l:i!il:1ilujq m'in' vrvstqpowanie sitnvcn or,". rri ;;;;* w zale2nosci

Do wybory sE trzy kategorie proOrttO*,
o Informacje o burzach, kt6re ob-ejmujq komunikaty o prawdopodobiefistwie wystarienia burzotaz ostrz>2enia o intensywnych burzach w Oanyrnrelonie.o Infotmacj* o opadach' kt6re obeimria rorlni*"in 

" 
prawdopodobieristwe vqystqpieniaopad6w oraz ostrze2enia o intensywnych deszczach w danym rejonie.' Informacjer o stanach rzek, kt6re oo"imriio"t, z'e2enia hydrorogiczne o przekroczeniustan6w ostrzegawczych orazalarmowych rzek naterenie polski.

il. JAKZAMOWTC ust.ucE?

1' Aby zam6wi6 uslugq nale2y wyslad odpowiedni aktywujqcy kod sms na numer terefonu 746g.
Kody affiyvujqcy:

o " n. o ; :;"1;::Ai: : :: ;i #i!:w6 
d z two, n p - d t a m a z o wi ec k i e s o p raw i d tow y k o d to

o"n"oi,frZlf fflTi;Xi{"iti"w6dztwo,np.dtapodtaskiegoprawidtowykodto

' po g o d yn k'a. z e k i.woj ew6 dztwo, n p. d t a do r n o'r qsk i eg o p raw i dto wy ko d top o g o d y n k a. z e k a. d o t nos/aski.e,.

Nale2y pamigta', 2c;.wyisanie btgdnego 
!oo1-".-" spowoduje utratg srodk6w na koncie inieotzymyttanie w'iadomo's"i s,rli. io prawidtowo *pitiny. kodzie u2ytkownik ottzymujep i e nvsz q w i ad o mo i e, 2e s u bskryp ci a z ostaa z a m 6w i o n a p rawi dlowo.

2. Koszt to 4 pLN +'r'AT (4,88 pLN brutto).
3' 

[;"J:H;tnv 
'iest abonament lo"irrlev vqvsvlkq 12 informaili zwrotnych z komunikatem rub

4' Po wykorzystaniu. abonamentu uzytkownik otrzymuje arert w postaci sMs o v4rczerpaniu usrugi.(Przed zam6wieniem ysluoi '"t"""i" 1r.st dokkdneliir"r* sig z reguraminem serwisu oraztreSciami znajdujqt:ymi siq na tei stroni.S

Svstem SMS METEO |MGW
oPts ustuct,,sMS METEO |MGW'

ilt. KODY SMS AKTYWUJACE USLUGE

Informacje o burzach

Kody dta poszczeg6lnych region6w:
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INFORMAC.'I
ZWROTNYCH
_ (sMs)dolnoSlqskie

kujilvrako-pomorskie
.r,retflastasKle
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12

lubuskie po goo y n ra.Eu rz!.iI6GF
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pog"a@
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12

l6dzkie 12

malopolskie 12

rnazowieckie 12

opolskie 12

podkarpackie 12

podlaskie 12

pomorskie Po godyn ka. b u rze.pomo rs kie
._.n_ffi
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12

Slqskie 12

Svdqtokrzyskie 12

warm dsko-mazurski" 12
12wielkopofskie

zachcdniopomorskie 12
.-av! rvs. I t\rPuln(,tsKle 12

woJEWODZTWO
KOD SMS
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tLosc
INFORMAGJI
ZWROTNYCH

(sMS)dolno6lqskie
t ujavrato-p-m6ffi

(,ttr(rstasKlg

Pooodvnka x
12

lulrclskie 12

lu ruskie 12

16dzkie 12

maftrpolskie 12

mazowieckie Pooodvnko a-lT
12

opclskie
_ __,!  vv_v_e.t  I  roatrwtgqKlg 12

podkilrpackie

posoov@

12

podlaskie 12

ponorskie 12

5le rSkie --"goffi
Pogorryn@

Poooclvnk

12
12Swiqtokrzyskie

warmi6sko-mazurskie 1 2

wielkopolskie 12

zachodnic pomorskiJ
wrrrt^uPotsKlg

Fogooynxa
12
12
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Pogooy;G;e

eosodt;E
Uwaga:
W przypadku wpisania kod6w bez podan.o pogodynkar.deszcz, 'ta wojew6dzfiua, czyli:

o pogodynka.deszcze;
. pogodynka.burza;
. pogodynka burze;
o pogodynka.rzeka;

.- _. pogodynka.buze
oeoq wysylane korn rpoyp"or"";t- "-"'unikaty i ostrze2enia dta calej pofski (12 alertow,tak jak w pozostalych

Przykladowa tre66 sms:
fV. Jak czyta6tre66 SMS?

na numer 7469 (4,gg pLN brutto)
wlrsylasz wiadomoSi o treSci : pogodyn ka. bu ze. pomorskie
otrzymujesz info o bt

.MGW osrRzEGA ,,,*r,rr),.^. -"" 

o ourzach dla wojew6dztwa pomorskiego:

10, tok. tS_2Smm 
iL,RZE/t woj.pomorst.

Jak czyta6? 

--' ' "vr'Pvlrtorsne od 00:50/31'08 do 09:00/31.08.2010 burze, deszcz u
o ,,|MGW OSTRZE}A; B(JRZE/I wt.stopnia o mo2lir,rosc' 

"tJ;;; 

wol'pomorskie " - i."j, to ostrzezenie rMGw piennczegorrz w danym wojew6dztw" _ *,rr=- *i#; pomorskie.
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. ,,...od Ol:Sotlt 
^O! do g:00/3t.IB.ZO\T 

burze ...,,_ wa2rsierpnia br. rl_o 9:00 , gr sierpniJzoro. tosd ostrze2enia od godziny 00:50, 31| ,,... deszcz 5_10, lok. lz_2eTr;;
fokafni,r 

"iln. 
pt"ioi":';;#f ;;^lleislmi 

vrrystepujl j nadar sq prosnozowane burze i5*i t ;;$.?;:,.*;ffi:ilj "ff il,mn u:;#tr[#*n:,m?fl ;
Przykladowa te56 sms:

na numer Z46g (4,9g pLN brutto)
wysyla sz wiadomosi o treSci : pogodyn ka.d eszcze.mazowieckie

otrzymujesz info o opadach dla wojew6dztwa mazowieckiego:
Jak czytad?

' 
"#:#osnTRzEGA: DEszcZE/3 woi'mazowieckie...'- jest ro ostrze2enie ,MGW trzeciegowvpadku,:::'ffifft"wvstEltienia silnvch oo"Jo*-J", zcz.) wdanym raojew6dztwie - w tym' ";J:::::::3:r::,'i::!::;9:;l{,0 . - wazno$c ostrze2enia od sodziny 0e:00, S. ,,...na pd, ws.ch iw centrum woj. 2635mm, tokatnie do SOmm,_ na pofudniu, wschodzie i w::'# ; fi"#iin, fl:T:'r*#il' s;, 

","^.r*,,. opady deszczu, kt6rych wysokos6
UWAGA:
Z uwagi na zmienrotu..:::ltuw pogodowych prawdopodobne jest urykorzystanie ustugi w przeciqgu
24 godzinjak r6wnie2 w przeciqgu zini'lr,acw 

"i"r"riil]nl oo*n"onie okresfii wciqsu iru dni
zostataanie wykorzvstan" u$'g;"' lzii'ir u,"5"-yo"*"r"i"'"Lefi 

meteorotogicznych w ubieglym;trllH-"Jrarzowvrn 
dra obsza"ru."iffi.*'. ags to i,J;.r,r1*"' hvdrorosicznfcn wyoanych w

R_egutamin uslugi dostgpny na stronie wzam6wieniem uJtugi. 
-"- "wuposodvnka.pl. Naleiy zapoznaesig z nim pzed



DX"NS*RI'N=
. Pogodyn'ka.pl Laureatem KonkursuJeraz Polska"dla Przedsiqwzigi Innowacyjnych. a

Zdobyrur:a Zlotego Medalu naTargach POLEKO 2007.
Tytul Innowacja 2008.
Naj5wie2sza prognoza dla 88 000 miejscowo5ciw Polsce.
Prognozu pogody dla 290 miast na Swiecie.
Scista ws p6lpraca ze Swiatowq Organ izacjE Meteorolog icznq.

Bie2qce ostrze2en ia hyd rolog i czne i meteorolog iczne.

Mapy raclarowe dla wybranych miast Polski.

Aktualne dane radarowe prezentowane w wyjqtkowych sytuacjac

Szczeg6lowe dane hydrologiczne - stany w6d i opady.

Pogodynl:a.pl to przede wszystkim... najl


