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1 Wprowadzenie 
Platforma Internetowa GOLEBIELOTY.PL jest zestawem narzędzi wspomagających organizację 

lotów gołębi pocztowych organizowanych przez oddziały Polskiego Związeku Hodowców Gołębi 
Pocztowych. 

Określenia używane w dalszej części poradnika: 
 PZHGP – Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 
 Portal – Portal internetowy 
 Aplikacja – Aplikacja mobilna na smartfony z systemem Android 
 Zarząd – Zarząd PZHGP 
 Okręg – Okręg w strukturze PZHGP 
 Oddział – Oddział PZHGP 
 Uczestnik lotu – Oddział PZHGP uczestniczący w locie 
 Konwojent – osoba używająca smartfona z zainstalowaną Aplikacją, odpowiedzialna za 

przewóz i wypuszczenie gołębi do lotu. 
 Organizator – Zarząd lub Okręg lub Oddział organizujący lot 
 Sezon – Rok w którym przeprowadzane są loty 
 Loty łączone – Lot ,w którym do lotu organizowanego przez oddział np. Gdańsk może 

dołączyć inny oddział np. Gdańsk Wrzeszcz. 
 

1.1 Logowanie 
Na portalu nie jest możliwe wyświetlenie żadnych danych ani wykonanie żadnej akcji przez 
niezalogowanych użytkowników. 

1.2 Strona startowa portalu 
Strona startowa portalu zawiera listę lotów z bieżącego tygodnia: 

 Zaplanowane (loty zarejestrowane - jasnoniebieski) 
 Aktywne (loty w których Konwojent rozpoczął transportu gołębi - zielony) 
 Zakończone (loty w których wypuszczono gołębie - szary) 

Strona startowa pokazuje interaktywną mapę z pinami, które oznaczają miejsca wylotu gołębi. 
W przypadku, gdy w jednym miejscu jest dużo pinów – zgrupowane są one do jednego większego 
z podaną ilością lotów. Rozmiar pina grupującego jest proporcjonalny do liczby lotów. 
 
Filtry wbudowane  ograniczają listę lotów do poziomu organizacyjnego zalogowanego użytkownika. 
Przy czym konto Użytkownik wyświetla wszystkie loty bez możliwości interakcji na portalu. 
 
Kliknięcie na pin – wyświetla chmurkę z informacją o locie. 
Kliknięcie na lot na liście – przenosi do szczegółów lotu. W tym widoku jest wyświetlana również 
trasa przejazdu oraz zaznaczone są miejsca wykonania zdjęć i filmów. 
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Na stronie głównej i na stronie z harmonogramem lista zawiera: 

 Loty Zaplanowane i Aktywne są wyświetlane niezależnie od terminu. 
 Loty Zakończone wyświetlane są tylko w obrębie jednego tygodnia. 

 
 

1.3 Filtry i wyszukiwanie w Portalu 
 W każdej tabeli wyświetlanej na Portalu, która może zawierać wiele wierszy można w łatwy 

sposób wyszukiwać i filtrować dane: 
Klikająć z prawj strony każdej kolumny, rozwija się pole w ktyrym możemy wpisać frazę – poniżej 
przykład wskazany przez strzałki .  
 

 
Wystarczy wpisać w tych miejscach wyszukiwaną/filtrowaną frazę i nacisnąć Enter. 
 

1.4 Sezony i numery lotów 
Każdy sezon Lotów na portalu jest wyróżniony przez identyfikator w postaci roku RRRR 

począwszy od 2020. 
Dla każdego  Oddziału  na  Portalu prowadzona jest automatyczna numeracja lotów w sezonie 

począwszy od numeru 1. 
Każdy dodany następny lot ma przypisany numer o 1 większy. 
Osoba rejestrująca lot może nadąć numer lotu manualnie. 
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1.5 Uczestnik lotu 
Niezależnie od tego, która jednostka organizacyjna w strukturach PZHGP organizuje lot (Zarząd 

Główny, Okręg, Oddział), do lotu może przystąpić za pośrednictwem Portalu dowolny Oddział 
z dowolnego Okręgu. 

2 Szybki start 
 

2.1 Dodaj nowy lot dla swojego Oddziału 
Każdy użytkownik z uprawnieniami Administratora może dodawać nowe loty dla swojego Oddziału. 

Zaloguj się do Portalu jako Administrator Oddziału 

Wejdź na zakładkę Strona:  i dodaj nowy lot:  

 

Wprowadzamy dane i klikamy przycisk Utwórz nowy lot (przykład poniżej) 
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2.2 Dołącz Oddział do lotu organizowanego przez inny oddział 
Do dowolnego lotu, niezależnie kto go organizuje może dołączyć każdy Oddział PZHGP 
 

2.2.1 Dołącz do lotu organizowanego przez inny Oddział 
Możesz także dołączyć do lotu organizowanego przez inny Oddział, Okręg, Zarząd 
1 - Wejdź na zakładkę Loty 
2 - Wyszukaj organizatora lotu (oddział), do którego chcesz dołączyć (przykład dla 074 Kociewie)  

 
Następnie ZGŁOŚ UCZESTNICTWO 

 

Wpisujemy planowaną ilość gołębi i klikamy Zgłoś uczestnictwo.  

 



Platforma Internetowa GOLEBIELOTY.PL 2021 

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁEBI POCZTOWYCH 

Strona | 7 

2.3 Kabiny w trasie 
Widoczność kabin w trasie jest ograniczana w zależności od  poziomu jednostki organizacyjnej: 

 Zarząd Główny - widzi wszystkie kabiny niezależnie od poziomu 
 Okręg - widzi kabiny Okręgu i Oddziałów w okręgu 
 Oddział – widzi tylko kabiny swojego oddziału 

 

 

 
Strona pokazuje na mapie kabiny w trakcie przejazdu. 
Na mapie pokazana są ikony pojazdów w miejscu, w którym był ostatni odczyt z systemu 
geolokalizacji. 
Lista ponad mapą pokazuje miedzy innymi: ile czasu minęło od ostatniego odczytu pozycji oraz 
w jakiej odległości od planowanego miejsca wypuszczenia gołębi znajduje się pojazd. 
 
2.4 Co widzimy na Portalu po zakończeniu wypuszczenia gołębi 
 
Wchodzimy na zakładkę Strona, wybieramy odpowiedni lot z listy. 
Na mapie widzimy: 

 Pin – miejsce zaplanowane 
 niebieskie kropki – miejsca gdzie wykonano zdjęcia i nagrano filmy 
 Fioletowa linia – trasa przejazdu 
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2.4.1 Media -Zdjęcia i filmy 
 
Na zakładce MEDIA – mamy listę wykonanych zdjęć i nagranych filmów 
Wszystkie MEDIA można obejrzeć na Portalu, możliwe jest także zapisanie ich na dysku komputera. 
 

 

 
 

2.4.2 Raport z wypuszczenia gołębi 
Raport z wypuszczenia gołębi generowany jest automatycznie po wykonaniu operacji ZAKOŃCZ 
TRANSPORT przez Konwojenta na smartfonie. 

Raport dostępny jest na zakładce UCZESTNICY: 

 

 
Klikniecie na pozycję w kolumnie raport z wypuszczenia powoduje wyświetlenie raportu. 
Raport można drukować lub zapisać na dysku w formacie PDF. 
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Przykład raportu: 

 

 


