Dodawanie Imprez na Orientację do Kalendarza InO
0. Aby dodawać wydarzenia do kalendarza dostępnego na stronie PKInO należy zalogować się na konto
użytkownika. Dodana impreza wymaga ręcznej akceptacji administratora. Podobnie zresztą dodanie
ewentualnego regulaminu w osobnym pliku, dlatego warto rozpocząć od tego drugiego kroku (patrz
Załącznik 1).
1. Po zalogowaniu w menu z prawej strony pojawiają się dodatkowe możliwości, w tym najbardziej nas
interesująca, czyli „Dodaj InO” – należy wybrać tę pozycję.
2. Pojawi się nam okno dodawania wydarzenia do kalendarza dostępnego na stronie. W pierwszej kolejności
wpisujemy jego nazwę.
3. W polu regulamin imprezy umieszczamy krótką informację (2-4 zdania) na temat organizowanej przez nas
InO i umieszczamy także adres regulaminu (jeżeli regulamin jest umieszczany wyłącznie na tronie PKInO
patrz Załącznik 1). Nie umieszczamy tutaj obrazków i ramek z plikami.
4. Należy wypełnić pole lokalizacja. Musi być to co najmniej podanie miasta i dzielnicy.
5. „Opcje” należy tutaj uzupełnić datę i godziny imprezy. Nie należy zmieniać pola "Dostęp:". Zmiana pola
„Dostęp:” na Użytkownik spowoduje widoczność wydarzenia wyłącznie przez osoby zalogowane na stronie.

Rysunek 1 Zrzut ekranu ilustrujący kroki 1-5

6. (Opcjonalnie) Istnieje możliwość wykonania zapisów na imprezę przez stronę PKInO. Po włączeniu tej opcji
mamy możliwość określenia maksymalnej liczby zgłoszonych osób. W formularzu zgłoszeniowym jest
odpowiednie pole, w którym wpisuje się kategorię.

Rysunek 2 Opcje zapisów przez stronę PKInO

7. Jeżeli nasza impreza jest rozgrywana w ramach jednego z Pucharów lub jest imprezą rangi regionalnej lub
ogólnopolskiej, możemy wybrać odpowiednie pola. Możliwy jest wielokrotny wybór.
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BnO – wszystkie imprezy biegowe,
MPWP - Młodzieżowy Puchar Województwa Pomorskiego,
Ogólnopolskie – Imprezy rangi ogólnopolskiej (opublikowane w kalendarzu Komisji InO ZG PTTK),
PBT – Puchar Borów Tucholskich,
PPG TZ – Puchar Pomorza Gdańskiego w kat. TZ,
PSG – Puchar Starogradu Gdańskiego,
Puchar Polski,
Regionalne – imprezy wpisane do kalendarza PKInO o randze regionalnej (2 pkt. Odznaki InO,
decyduje PKInO).
8. Na koniec pozostaje nam „Zapisać i potwierdzić” i poczekać na zaakceptowanie wydarzenia przez jednego
z administratorów.

Rysunek 3 Zrzut ekranu ilustrujący kroki 6-8
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Załącznik 1
0. Aby dodać jakikolwiek plik należy załogować się na stronę. Każdy dodany plik wymaga zaakceptowania przez
jednego z administratorów.
1. Z menu w prawej części strony wybieramy „dodaj plik”
2. Wypełniamy pole nazwa, powinna być w niej nazwa imprezy, rok oraz określenie czy jest to regulamin, czy
wyniki.
3. Opis pliku (pole obowiązkowe). Jeżeli w polu nazwa podaliśmy już wszystkie niezbędne informacje, to
możemy je skopiować do poniższego pola.
3a. W polu „Adres:” można wpisać adres do pliku, jeżeli jest już opublikowany w Internecie. Strona PKInO
będzie w takim wypadku przekierowywać na wpisany tutaj adres. Nie trzeba wtedy wczytywać pliku (punkt
4).
4. Wczytanie pliku. Najlepiej jest umieszczać pliki w formacie PDF.
5. Wybór kategorii:
 PPG, PWP Młodzieżowy, DINO – kategorie dla imprez zaliczanych do tych pucharów, zarówno dla
regulaminów jak i wyników,
 UPLOAD – kategoria ogólnie dostępna – dla imprez poza ww. pucharami,
 ARCHIWUM – kategoria wyłącznie dla administratorów.
6. Dodanie pliku. Każdy dodany plik wymaga zaakceptowania przez jednego z administratorów.

Rysunek 4 Dodawanie pliku na stronę PKInO
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