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- instrukcja obsługi programu

Portal klubysportowe został stworzony zarówno dla instytucji jakimi są kluby sportowe, jak i
dla odwiedzających pragnących zaczerpnąć informacji o możliwości rozpoczęcia, bądź
zwiększenia swojej aktywności fizycznej na terenie Lublina. Aplikacja odkrywa część swoich
zasobów w zależności od poziomu dostępu jakim dysponuje użytkownik, toteż aby w pełni
doświadczyć możliwości systemu - potrzebne jest konto.

Rola - Klub sportowy
Tworzenie konta dla klubu sportowego
Klub można zarejestrować klikając w odnośnik “zarejestruj się” na stronie głównej i
wypełniając formularz.

Rejestracja

Pomyślna rejestracja dokonuje się wtedy, gdy zostaną wypełnione wszystkie pola.
●
●
●
●
●

●
●

Nazwa klubu
E-mail - na ten adres e-mail będą wysyłane wszystkie wiadomości. Jest on potrzebny
również, przy procedurze odzyskiwania hasła
Hasło
Telefon
Dzielnica - lista zawiera wszystkie dzielnica Lublina. Po wybraniu pozycji z
rozwijanego menu - interaktywna mapa przeniesie Cię automatycznie na wybrany
obszar.
Adres i Lokalizacja - Mapa zaznacza miejsce po dwukrotnym kliknięciu. Wartość w polu
adres jest automatycznie uzupełniana.
Osoba do kontaktu - dane kontaktowe do przedstawiciela klubu.

UWAGA! Na zarejestrowane przed chwilą konto będziesz mógł zalogować się dopiero, gdy
administrator portalu je aktywuje.
Gdy Twoje konto będzie już aktywne - możesz zalogować się do systemu poprzez formularz
logowania na stronie głównej.

Konto klubu ma możliwość dokonywania szeregu aktywności:
●
●
●
●
●
●
●
●

Obiekty sportowe - panel zarządzania swoimi obiektami.
Prowadzący - z tego miejsca klub może dokonywać zmian odnośnie prowadzących
zajęcia, trenerów.
Dyscypliny sportu - klub może wybrać z listy jakie dyscypliny należą do jego domeny.
Listy i grupy - listy zawodników z podziałem na grupy szkoleniowe.
Kalendarz - umożliwia zarządzanie zajęciami w klubie.
Edytuj profil - pozwala edytować dane klubu.
Frekwencja - zarządzanie frekwencja na zajęciach.
Dodaj nową imprezę - pozwala dodać klubowi imprezę sportową (turniej bądź
zawody), która po akceptacji administratora pojawi się na kalendarzu na stronie
głównej.

Zarządzanie obiektami sportowymi
Obiekt sportowy rozumiany jest tutaj jako miejsce gdzie prowadzone są zajęcia. Każdy klub
może posiadać kilka takich obiektów. Na podstronę zarządzania obiektami można dostać się
klikając w pierwszą pozycję od lewej w górnym menu klubu.

Odnośnik “Obiekty sportowe” przeniesie nas na stronę listy obiektów klubu

Gdy klub nie doda żadnego obiektu, system poinformuje o tym wyświetlając komunikat “Nie
udało się nic znaleźć”. Aby dodać nowy obiekt konieczne jest wypełnienie formularza w
dolnej części podstrony. W podtrzymać informacyjny aspekt aplikacji zaleca się podanie
wszystkich informacji.

●
●
●

Nazwa - nazwa obiektu sportowego
Typ obiektu - rodzaj, np. MOSiR, Obiekt szkolny, Innny
Dane geolokalizacyjne - ułatwia znalezienie obiektu osobom zainteresowanym.

Na obiektach sportowych można dokonywać operacji:
● Edycji - możliwość zmiany podstawowych danych
● Podgląd lokalizacji - Pokazuje dokładną lokalizację obiektu na mapie.
● Usunięcia - usuwa obiekt z listy

Zarządzanie prowadzącymi
Osoba odpowiedzialna za konto klubu może część aktywności oddelegować prowadzącym,
współpracownikom. Aby to zrobić należy utworzyć prowadzącego.
W zakładce “Prowadzący” należy wypelnić formularz dodawania prowadzącego.

Dodanie nowego prowadzącego wymaga podanie danych takich jak:
● Imię i nazwisko
● E-mail
● Nr telefonu
● Czy prowadzi dodatkowe zajęcia w szkole
Po dodaniu nowego prowadzącego - pojawi się on na liście prowadzących w naszym klubie.

Aby nowy trener mógł się zalogować wymagane jest podanie danych do logowania. Wchodząc
na podstronę edycji prowadzącego uzupełniamy pole “Hasło” i zapisujemy. Od tej pory nowy
prowadzący będzie mógł logować się do swojego panelu.

Klub może zarządzać prowadzącymi nie poprzestając tylko na edycji jego danych. Pozostałe
operacje, które klub może dokonać na koncie prowadzącego to:
● Nadanie przywilejów - nadając przywileje prowadzącemu umożliwiamy mu
zarządzanie pewnymi aspektami konta klubu z poziomu swojego panelu, np.
dodawanie innych prowadzących, usuwanie dyscyplin sportowych, edycja obiektów
sportowych, itp.
● Nadanie wszystkich przywilejów - nadaje wszystkie możliwe uprawnienia
prowadzącym. Następstwem potwierdzenia tej operacji będzie umożliwienie
prowadzącemu podobnej aktywności w systemie jaką ma klub. Prowadzący z takim
zbiorem uprawnień będzie miał wpływ niemal na każdy aspekt konta klubu. Uwaga:
Jeśli potwierdzisz tą operację przez przypadek - nie martw się, ponieważ każdy
przywilej może zostać odebrany w zakładce “Uprawnienia”.
● Usunięcie - usuwa prowadzącego. Po potwierdzeniu tej operacji prowadzący nie
będzie mógł się już logować na swoje konto.

Dyscypliny sportu

Klub sam decyduje jakimi dyscyplinami się zajmuje. Warto uzupełnić listę dostępnych
dyscyplin, aby zainteresowani mogli łatwo znaleźć Twój klub.

Nową dyscyplinę można dodać, wybierając z listy rodzaj aktywności i klikając “Dodaj”.
Każdą pozycję można usunąć klikająć w czerwony znak “X” obok tejże pozycji.

Listy i grupy

Ta zakładka pozwala na zarządzanie grupami szkoleniowymi, oraz zawodnikami.
Na podstronie list i grup wyświetla się nam lista aktualnie dodanych grup wraz z informacjami
takimi jak:
● Nazwa listy
● Dyscyplina
● Typ grupy
● Prowadzący

System pozwala na nastepujące operacje na grupach:
● Edycja
● Dziennik
● Usunięcie

Interesującą operacją wydaje się tu dziennik. Gdy klikniemy na ikonkę zawodników
zostaniemy przniesieni na podstronę zarządzania zawodnikami, gdzie będziemy mogli dodawć,
oraz edytować członków listy. Znajdziemy tam takie informacje jak:
● Imię i nazwisko
● Płeć
● Klasa sportowa
● Rocznik

Edycja profilu
Na podstronie edycji profilu możemy zmienić wszyskie dane dotyczące klubu, a także
zdjęcie/logo

Imprezy sportowe

Dodawanie imprez sportowych jest możliwe tylko z poziomu konta klubu.
Będąc zalogowanym jako klub sportowy, w górnym menu klikamy na odnośnik “Dodaj nową
imprezę”. Po przejściu na stronę dodawania imprezy ważne jest aby wypełnić jak najwięcej
pół - dzięki czemu zainteresowani będą mogli łatwiej wyszukać Twoje zawody.

Po wypełnieniu pól:
● Tytuł - tytuł turnieju
● Data, oraz czas rozpoczęcia i zakończenia - kiedy zaczyna i kończy się impreza
● Opis, uwagi, dodatkowe informacje - to pole jest nieobowiązkowe
● Lokalizacja na mapie - Kilknij 2 razy w miejsce na mapie, aby dodać marker. Dzięki
temu osoby zainteresowane łatwiej trafią do miejsca przeznaczenia.

Uwaga: Imprezy które tutaj dodasz zostaną wyświetlone w kalendarzu na stronie głównej. Dni
w których będzie odbywać się Twoja impreza zmienią kolor, aby skupić uwagę
odwiedzających na imprezach sportowych.
Ważne: Po dodaniu nowej imprezy, administrator serwisu musi ją zaakceptować. Jeśli to zrobi
- wyświetli się ona na kalendarzu.

Kalendarz zajęć
Na kalendarzu widoczne są wszystkie zajęcia odbywające się w klubie. Ta sekcja zostanie
dokładniej opisana przy roli prowadzącego.

Frekwencje
Ta część aplikacji pozwoli Ci sprawdzić, oraz edytować obecność na dowolnych zajęciach.
Więcej informacji w sekcji dla prowadzącego.

Rola - Prowadzący
Logowanie
Aby zalogować się na konto prowadzącego musisz posiadać takie dane jak adres e-mail, oraz
hasło. Jeśli jesteś prowadzącym, chcesz mieć dostęp do systemu, a nie posiadasz danych zgłoś się do swojego klubu sportowego.

Zarządzanie kontem
Po poprawnym zalogowaniu zostaniesz przeniesiony na stronę główną, skąd będziesz mógł
zarządzać swoim kontem, lub kontami innych prowadzących, jeśli zostaną Ci nadane takie
uprawnienia.

Dostępne operacje mogą się różnić w zależności od przyznanych uprawnień, aczkolwiek
niezależnie od nich każdy prowadzący otrzymuje możliwość:
● Edycji własnego konta
● Zarządzania swoimi zajęciami
● Zarządzania swoimi grupami szkoleniowymi, oraz frekwencją na nich

Edycja profilu
Każdy prowadzący ma możliwość edycji własnych danych w systemie. Klikając w górnym
menu w “Edytuj profil” zostaniesz przeniesiony na podstronę z formularzem. Każda
informacja może zostać tam zmieniona, a po kliknięciu “Zapisz” zostanie utrwalona.

Dodawanie grup szkoleniowych
Aby dodać nową grupę zawodników, kliknij w “Listy i grupy” w górnym menu

Zostaniesz przeniesiony na podstronę z listą grup które prowadzisz, oraz formularzem
umożliwiającym dodanie nowej grupy.

Jako prowadzący listę masz możliwość pełnego zarządzania nią, tj:
●
●
●

Klikając w

możesz edytować dane grupy (nazwa, dyscyplina, rodzaj zadania)

- Rozpocznie procedurę usuwania listy
Kilknięcie w

spowoduje przekierowanie Cię na podstronę dziennika

Dodawanie nowej grupy dokonuje się po wypełnieniu i wysłaniu formularza “Dodaj nową
grupę”, który zawiera takie pola jak:
● Nazwa - nazwa grupy
● Dyscyplina - lista dostępnych dyscyplin w klubie
● Rodzaj zadania

Dziennik
Zadaniem wirtualnego dziennika jest pomoc prowadzącym zajęcia w zachowaniu porządku w
swoich listach, lepszemu zarządzaniu zawodnikami, jak również ich obecnością.

Do dziennika danej grupy możesz przejść wchodząć na podstronę “Listy i grupy”, a następnie
klikając przy danej liście ikonę zawodników zostaniemy przeniesieni na podstronę dziennika,
gdzie wyświetli się lista zawodników zapisanych do tej grupy. Jeśli lista jest pusta, system
wyświetli stosowny komunikat.

Dodawanie nowego zawodnika
Aby dodać nowego zawodnika, wypełniamy formularz w dolnej części strony:

Zapisanie zawodnika odbędzie się po wypełnieniu pól:
● Imie i nazwisko
● Płeć
● Klasa sportowa - jeśli zawodnik nie jest utytułowany - brak klasy
● Rocznik - rok urodzenia zawodnika

Zarządzanie zawodnikami
Każdy wpis w liście może być edytowany, lub usunięty

Zajęcia i kalendarz
Po zalogowaniu zostałeś przekierowany na podstronę, której główną częścią był kalendarz
zajęć

Na kalendarzu tym będą widoczne Twoje zajęcia. Możesz dodać je sam klikając w przycisk

Dodawanie nowych zajęć
W celu dodania nowych trzeba wypełnić przeznaczony do tego formularz. Aby móc go
wypełnić konieczne jest kliknięcie w przycisk “Dodaj zajęcia”,

lub jak wspomniano wcześniej klikając w
zarządzania zajęciami.

na podstronie

Cel obydwu odnośników jest jednakowy, mają one za zadanie przekierować na podstronę
gdzie prowadzący będzie mógł dodać zajęcia.
Po pełnym wczytaniu podstrony z formularzem możliwe jest jego wypełnienie oraz wysłanie,
co zaowocuje dodaniem nowych zajęć, których będziesz prowadzącym. Zajęcia wyświetlą się
na kalendarzu w odpowiednie dni we wpisanych godzinach.

By poprawnie dodać zajęcia konieczne jest wypełnienie następujących pól:
● Obiekt sportowy - miejsce gdzie będą odbywały się zajecia. Aby można było dodać
zajęcia musi byc dodany przynajmniej jeden obiekt sportowy. Obiekt może dadać
Twój klub, lub prowadzący z przywilejem “Twórz obiekt sportowy”
● Lista - lista Twoich grup zawodników
● Dyscyplina/Prowadzący/Kategoria - są polami nieedytowalnymi, ich cel jest jedynie
informacyjny. Zostały dodane dla Twojej wygody.
● Dzień - data pierwszych zajęć
● od, do - godziny odpowiednio: rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć
● Powtarzaj - potarzalność zajęć. Jeśli wybierzesz dowolną (poza “wyłączone”) opcje Twoje zajęcia będą powtarzane przez wybraną liczbę tygodni. Dodanie zajęć
jednorazowych jest możliwe poprzez wybranie opcji “wyłączone”.
Gdy system poinformuje Cię o poprawnym dodaniu zajęć, możesz przejść na podstronę
kalendarza zajęć i zobaczyć efekt.
Zapamiętaj: system ułatwia wyszukanie zajęć poprzez nawigację miedzy obiektami
sportowymi, rodzajem zajęć, oraz dyscypliną. Ponado sam kalendarz pozwala na różne tryby
widoku, tj. miesięczny, tygodniowy, dzienny

Zarządzanie zajęciami
Gdy interesujące nas zajęcia zostaną wyszukane na kalendarzu mogą zostać edytowane
poprzez jednokrotne kliknięcie w dowolne spotkanie.

Akcja ta spowoduje wyświetlenie się okienka z informacjami, oraz dalszymi operacjami
operacjami

Powyższe okno dialogowe informuje kto prowadzi zajęcia, pokazuje czas ich trwania,
informuje o dyscyplinie jakiej dotyczą, wyświetla obiekt sportowy, oraz jego lokalizację, oraz
wypisuje rodzaj zajęć. Zdarza się, że dodatkowo wyświetlana jest inormacja “Dodatkowe
informacje” - ma to miejsce, gdy podczas edycji zajęć wpiszemy cokolwiek w pole “Uwagi”

W dolnej części okna dostępne są przyciski umożliwiające operacje:
● Usuń - rozpoczyna procedurę usuwania spotkania. Uwaga: niezbędnym wspomnienia
jest tu fakt, iż zostanie usunięte pojedyńcze spotkanie, nie cały cykl zajęć(jeśli były
powtarzalne).
● Edycja - umożliwia edycję pojedyńczego zajęcia
● Zamknij - zamyka okno dialogowe. Ta funkcja jest również możliwa poprzez kliknięcie
w oknie dialogowym “X” w prawym górnym rogu

Opcja dziennika - frekwencja
Frekwencja jest systemem sprawdzania obecności na zajęciach. Opcja ta dostępna jest
poprzez odnośnik “Frekwencja”

Na stronie zarządzania obecnościami możemy dokonywać zmian w ostatnich zajęciach

Lista zawiera takie informacje jak
● Dzień - data ostatnich zajęć
● Godzina
● Kategoria
● Dyscyplina sportu
● Lista
● Kto prowadzi zajęcia
● Obecność w formacie ilość obecnych osób / ilość osób zapisanych

Zmiana obecności
Edycji ostatnich zajęć można dokonać po kliknięciu w ikonę
tuż przy nazwie grupy.
Konsekwencją kliknięcia będzie pojawienie się okna dialogowego z miejscem na wpisanie
tytułu zajęć(nieobowiązkowe), oraz listą zapisanych zawodników z możliwością zaznaczenia
obecności każdego z nich

Aby zapisać zmiany konieczne jest kliknięcie w “Zamknij” na dole okna dialogowego, a
nastepnie
na podstronie frekwencji.

Gdy zakończysz już aktywność na portalu możesz zamknąć sesję kilkając w
górnym menu.
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