Pierwsza społeczność wspierająca polski sport!
ZACZYNAMY
Żeby dodać projekt musisz się zalogować do portalu. Jeśli nie masz jeszcze konta to najpierw się
zarejestruj. Możesz to zrobić poprzez konto na Facebook’u.

Klikając na przycisk
swój projekt.

wejdziesz na stronę gdzie przygotujesz

TWORZENIE PROJEKTU
Znajdziesz tutaj trzy główne zakładki:

INFORMACJE O PROJEKCIE
Uzupełnij pola:

1. KRÓTKA NAZWA PROJEKTU – nazwa ta będzie wyświetlana na miniaturze projektu
pod zdjęciem głównym oraz jeśli projekt będzie promowany na banerze na stronie
głównej, nazwa ta będzie po prawej stronie na górze baneru obok zdjęcia.

2. KRÓTKI OPIS PROJEKTU – opis który znajdzie się bezpośrednio pod KRÓTKĄ
NAZWĄ PROJEKTU oraz jeśli projekt będzie promowany na banerze na stronie
głównej opis ten będzie po prawej stronie baneru pod KRÓTKĄ NAZWĄ PROJEKTU.
3. ZDJĘCIE GŁÓWNE PROJEKTU – zdjęcie będzie wyświetlało się na miniaturze
projektu oraz na banerze głównym jeśli projekt będzie promowany.
4. KWOTA MINIMALNA – kwota nie może być mniejsza niż 100 zł
5. CZAS TRWANIA PROJEKTU – w zakresie 14 – 90 dni
6. KATEGORIE SPORTOWE – wybierz właściwą dla projektu kategorię sportową
7. ZAPROPONUJ NOWĄ KATEGORIĘ – jeśli nie znalazłeś/aś właściwej kategorii
zaproponują ją.
8. WYDARZENIE SPORTOWE – wybierz wydarzenie sportowe jeśli Twój projekt jest z
nim powiązany.
9. ZAPROPONUJ NOWE WYDARZENIE SPORTOWE – zaproponuj nowe wydarzenie
sportowe jeśli nie znalazłeś/aś właściwego.
10. OPISZ SWÓJ PROJEKT, DODAJ FILMY I ZDJĘCIA – opisz swój projekt, skorzystaj
z pomocy zespołu Stwórz Mistrza, wykorzystaj wskazówki i podpowiedzi z menu
Projekty – Jak to działa? Aby dodać film z youtuba wygeneruj link na stronie youtuba
jak na poniższym zdjęciu:

11. DODAJ ID ENDOMONDO W CELU WYŚWIETLANIA LISTY OSTATNICH
TRENINGÓW – jeśli dodasz swoje ENDOMONDO ID, będziemy na samym dole w
zakłądce projektu AKTYWNOŚCI wyświetlać listę Twoich ostatnich treningów z
Endomondo.
Twoje Endomondo ID znajdziesz po zalogowaniu się przez przeglądarkę na swój
profil w adresie strony. Są to ostatnie cyfry w adresie. Przykład:
https://www.endomondo.com/profile/14415877
14415877 – to jest ENDOMONDO ID

NAGRODY DLA WSPIERAJĄCYCH
Uzupełnij pola:
1. Kwota wsparcia – za jaką kwotę wsparcia oferujesz nagrodę
2. Ilość dostępnych nagród – ilość nagród którą oferujesz za wsparcie na określoną kwotę
3. Opis nagrody – krótki opis nagrody. Pamiętaj, że szczegółowy opis nagrody, zdjęcia etc.
umieszcza się w Informacjach o projekcie w polu OPISZ SWÓJ PROJEKT, DODAJ

FILMY I ZDJĘCIA.
4. Przy każdej nagrodzie zaznacz czy jest ona wysyłana pocztą/kurierem do

Wspierającego. Tylko wtedy Wspierający projekt zostanie poproszony o podanie
danych do wysyłki nagrody.
INFORMACJE O TOBIE
1. Imię/Organizacja – wpisz swoje dane jako Twórcy projektu

2. Miejscowość – wpisz miejscowość w której mieszkasz

Twój projekt jest gotowy!
CO DALEJ:
1. Wyślij nam swój projekt do weryfikacji
Zapisz swój projekt i zobacz jak wygląda i edytuj w dowolnej chwili – wyślij nam go jak
uznasz że jest gotowy
Aktualizuj swój projekt – poprzez swój profil użytkownika możesz aktualizować status
projektu, będzie on wyświetlany w zakładce AKTYWNOŚCI:

Życzymy sukcesów!
Zespół Stwórz Mistrza

