
• Jak zarejstrować konto
na stronie www.cam.waw.pl ?

• Jak dodawać wydarzenia 
w Wydarzeniach w Warszawie
na stronie www.cam.waw.pl ?







• Jak zarejstrować konto
na stronie www.cam.waw.pl ?



https://cam.waw.pl

Aby zarejestrować konto:
1.  Wejdź na stronę główną www.cam.waw.pl
2.  Zjedź na dół strony.
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1.  Znajdź na dole przejście do „Panel Logowania”.
2.  Kliknij.
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1.  Wówczas otworzy Ci się okno logowania.
2.  Aby rozpocząć rejestrację, kliknij w „Zarejestruj się”.
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1.  Otworzy się okno.
2.  Wypełnij wszystkie pola.
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1.  Kliknij na słowo Regulamin
2.  Otworzy się okno z Regulaminem dodawania wyrażeń (zał. strona     )
3.  Zapoznaj się z Regulaminem
4.  Jeżeli go akceptujesz odznacz Akceptuję Regulamin Serwisu
5.  Odznacz informację o przetwarzaniu danych osobowych.
6.  Kliknij przycisk Wyślij
7.  Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do administratora strony
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1.  Jeżeli zgłoszenie przebiegło poprawnie wyświetli się na stronie komunikat.
2.  Twoje zgłoszenie musi zostać zaakceptowane przez Administratora.

Administrator pracuje od poniedziałku do piątku. Jeśli zgłaszasz się 
w weekend, lub dzień wolny od pracy – Twoje zgłoszenie zostanie 
odczytane w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu.
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1.  Po zaakceptowaniu przez administratora Twojego zgłoszenia
otrzymasz maila, którego treść znajduje się powyżej.

Dzień Dobry!

Dziękujemy Państwu za zgłoszenie chęci założenia konta umożliwiającego dodawanie wydarzeń 
do strony www.cam.waw.pl.
Jeśli ta wiadomość trafiła do Państwa przez pomyłkę, prosimy o jej zignorowanie.
Aby dokończyć rejestrację, powinni Państwo:

•   Zalogować się pod adresem: https://cam.waw.pl/wp-login.php używając poniższych danych 
    i wypełnić dane w Państwa profilu.
•   Konto: Nazwa Twojego Konta
•   Hasło: wygenerowane przez system hasło

Opcjonalnie: Aby zmienić wygenerowane przez system hasło należy przejść pod ten adres 
i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt mailem: wydarzenia@camnowolipie.pl
Cieszymy się, że dołączyli Państwo do organizatorów wydarzeń międzypokoleniowych w Warszawie.

Zespół Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.
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1.  Mail zawiera:
•   Nazwę konta
•   Wygenerowane automatycznie Hasło
•   Link do panelu zmiany hasła

2.  Możesz:
•   Zalogować się do konta przy pomocy podanego hasła
•   Przejść do panelu zmiany hasła 
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Panel Logowania
Kliknij link zawarty w mailu.
Otworzy się okno panelu logowania.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło otrzymane w mailu.
Wciśnij przycisk Zaloguj.
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Zmiana Hasła
Jeżeli chcesz zmienić hasło, kliknij w link z maila.
Przejdziesz do okna, w które wpisz nazwę użytkownika znajdującą się 
w mailu potwierdzającym rejestrację.
Kliknij przycisk Zdobądź nowe hasło.
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Otrzymasz mail informujący o zgłoszeniu zmiany hasła.
Kliknij w link znajdujący się w mailu, który przekieruje Cię 
do panelu zmiany Hasła.
Jednocześnie otworzy się okno logowania, zawierające informację,
że Odnośnik potwierdzający został wysłany mailem.

https://cam.waw.pl/wp-login.php?action=rp&key=TfR7C2D2RChFb0lWjF13&login=CAAM
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W panelu zmiany hasła, wprowadzasz nowe hasło i potwierdzasz 
przyciskiem Zapisz nowe hasło
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Jeżeli proces zmiany hasła przebiegł poprawnie, 
otrzymasz poniższą informację
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1.  Po pierwszym zalogowaniu otworzy się okno Profilu użytkownika 
do uzupełnienia, składające się z kilku sekcji. 
Numer telefonu, nazwa użytkownika (instytucji), Imię i Nazwisko, mail oraz 
adres strony internetowej będą już wprowadzone z formularza rejestracyjnego.
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2.  W Profilu możesz też zmieniać swoje Hasło.
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3.  Tutaj wprowadzisz odnośniki do mediów społecznościowych swojej instytucji.

4.  Klikając wybierz link otworzy się okno, 
w którym wprowadzasz:

•   Adres URL
•   Tekst odnośnika
•   Możesz również zaznaczyć, 
•   aby żądany adres otwierał się 
•   w nowym oknie.

Na koniec klikasz przycisk: Dodaj link.
5.  Tak samo postępujesz w przypadku 
pozostałych odnośników.
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6.  Kolejną, najdłuższą sekcją do wypełnienia jest Dodtępność. 
Jeśli organizujesz wydarzenie w swojej siedzibie, wypełniasz ją tylko raz. 
Później automatycznie będzie dodawała się do informacji 
o organizowanych przez Ciebie wydarzeniach.
7.  Dostępność dzieli się również na kilka sekcji:

•   Miejsca parkingowe
•   Wejście
•   Toalety
•   Dostępność Wydarzenia
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8.  Przechodzisz do sekcji Miejsca Parkingowe. 
     Tutaj odpowiadasz na trzy pytania, zaznaczając odpowiednią odpowiedź.
9.  Przy pytaniu nr 3 istnieje możliwość umieszczenia dodatkowego opisu.
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10.  Kolejna sekcja to Wejście, tutaj również wybierasz odpowiedzi z listy.

23



24



11.  W pytaniu 4 wpisujesz szerokość drzwi w metrach np.: 1,2m.
12.  W pytaniu 5 wpisujesz wysokość progu w centymetrach.
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13.  Trzecia sekcja to Toalety. Tutaj odpowiadasz tylko na jedno pytanie, 
        wybierając jedną z podanych odpowiedzi.
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14.  Sekcja czwarta dotyczy Dostępności Wydarzenia. Zawiera pięć pytań 
i tu podobnie jak w wielu poprzednich wybierasz właściwe odpowiedzi. 
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14.  Sekcja czwarta dotyczy Dostępności Wydarzenia. Zawiera pięć pytań 
i tu podobnie jak w wielu poprzednich wybierasz właściwe odpowiedzi.
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15.  Na końcu kliknij w Zaktualizuj profil 😊😊
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• Jak dodawać wydarzenia 
w Wydarzeniach w Warszawie
na stronie www.cam.waw.pl ?



1.  Przechodzisz z profilu do zakładki Wydarzenia w Warszawie.
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2.  Klikasz w przycisk Dodaj Nowe znajdujący się za napisem 
     Wydarzenia w Warszawie.
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3.  Otworzy się okno edycji nowego wydarzenia.
Zawiera ono kilka sekcji:

•   Tytuł wydarzenia
•   Informacje Podstawowe
•   Treść
 •   Termin
 •   Dostępność
•   Panel publikowania
•   Tagi wydarzeń
•   Kategorie wydarzeń
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Tytuł wydarzenia – wpisz tytuł wydarzenia.

•   
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Informacje podstawowe wydarzenia  
Zdjęcie/grafika wydarzenia
Możesz do wydarzenia dodać własne zdjęcie/grafikę. Jeśli tego nie zrobisz 
automatycznie podłączone zostanie do wydarzenia zdjęcie przypisane 
do danej kategorii wydarzeń. Możesz też użyć grafiki, która została 
przygotowana do wydarzenia na Facebooku, ma ten sam rozmiar.
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Jeśli chcesz dodać własne zdjęcie/grafikę, kliknij na przycisk Dodaj obraz.
Otworzy się okno biblioteki, w którym będą znajdowały się dodane 
przez Ciebie zdjęcia/grafiki.
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Kliknij w zakładkę Dodaj pliki.
Możesz upuścić plik, który chcesz dodać lub wybrać go z komputera.
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Dodane zdjęcie/grafika pojawi się jako pierwsze w bibliotece.
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Z prawej strony biblioteki znajduje się 
panel zawierający: 

•   Szczegółowe informacje o pliku
•   Możliwość edycji obrazka
•   Miejsce na tekst alternatywny 
•   Przycisk wyboru zdjęcia/grafiki.

Edycja Dodawanych Zdjęć
System CMS umożliwia edycję dodanych zdjęć. 
Jest to możliwe po naciśnięciu przycisku Edytuj, 
znajdującego się po prawej stronie biblioteki. 
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Dzięki temu będzie możliwe:
•   przycięcie zdjęcia
•   obrócenie w prawo
•   obrócenie w lewo
•   odbicie w pionie
•   odbicie w poziomie
•   skalowanie

Otworzy się okno Edytuj Obrazek.
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Wybierz obszar zdjęcia/grafiki, który będzie wyświetlany.
Kliknij przycisk Przytnij.
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Zatwierdź zmianę przyciskiem Zapisz.
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Tekst Alternatywny
Przy dodawaniu nowego zdjęcia obowiązkowo należy uzupełnić pole tekstu 
alternatywnego. Tekst alternatywny powinien opisywać to, co znajduje się 
na zdjęciu. Więcej o tekstach alternatywnych można przeczytaćhttps://imediasolutions.pl/jak-napisac-dobry-tekst-alternatywny-do-zdjecia-alt/
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Lokalizacja Wydarzenia
Kolejną sekcją do wypełnienia jest lokalizacja wydarzenia. Wpisujesz tu:

•   miasto
•   obiekt np: Muzeum Narodowe w Warszawie 
•   wybierasz dzielnicę
•   Jeśli wydarzenie odbywa się w kilku dzielnicach możesz zaznaczyć     

Warszawa
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Cena
Jeżeli uczestnictwo w organizowanym przez Ciebie wydarzeniu jest płatne, 
proszę wprowadzić cenę. W przypadku wydarzeń, na które wstęp jest wolny 
w polu cena należy wprowadzić wartość 0
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Wiek Uczestników
Jeżeli Twoje spotkanie jest adresowane do osób np. po 60 roku życia 
wybierz Wiek powyżej.
Otworzy się okno, w które wpiszesz wiek uczestników.
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Zapisy na wydarzenie
Jeżeli na wydarzenie obowiązują zapisy, wprowadź nr telefonu i emaila, 
pod którymi uczestnicy będą mogli się zapisać.

47



Wydarzenia w Mediach Społecznościowych.
Możesz dodać przekierowanie do wydarzenia utworzonego wcześniej 
w mediach społecznościowych.
Kliknij przycisk Wybierz link.
Otworzy się okno Wstaw/edytuj odnośnik.
Wklej link i zatwierdź przyciskiem Dodaj link.
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Informacje o Organizatorze
Informacje dotyczące organizatora (nazwa, strona www oraz media 
społecznościowe) możesz uzupełnić na dole ekranu edycji wydarzenia 
w zakładce informacje podstawowe.
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Teraz możesz przejść do zakładki Termin wydarzenia.
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Możesz dodawać trzy typy wydarzeń:
•   Wydarzenie jednorazowe
•   Wydarzenie ciągłe – np. trwające kilka dni
•   Wydarzenia cykliczne – np. odbywające się w każdy wtorek

Wydarzenie Jednorazowe
Aby dodać wydarzenie jednorazowe, odznacz w sekcji Jednorazowe – Tak.
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Kliknij w okno Data i godzina Wydarzenia jednorazowego.
Otworzy się okno, w którym wybierasz:

•  datę wydarzenia
•  godzinę rozpoczęcia wydarzenia
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Następnie wybierz Godzinę zakończenia wydarzenia.
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Wydarzenie ciągłe
Aby utworzyć wydarzenie ciągłe wybierz w sekcji Jednorazowe – Nie.
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Wypełnij Początek wydarzenia i Koniec Wydarzenia wybierając daty i godziny.
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Wydarzenia cykliczne
Wybranie opcji Czy wydarzenie cykliczne? spowoduje wyświetlenie
pola z terminami wydarzenia.
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Wybierz datę rozpoczęcia cyklu i zakończenia cyklu wydarzeń.
Następnie przyciskiem Dodaj termin dodaj do listy wiersz z polami 
dla dat poszczególnych spotkań. Tutaj też wybierasz godzinę rozpoczęcia 
i zakończenia wydarzenia.
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Wybierz datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia każdego ze spotkań.
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Treść
Elementy które możesz dodać w systemie to:

•   akapit
•   cytat
•   wideo
•   plik audio
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Dodawanie akapitu
Klikasz na klawisz Dodaj element treści.
Następnie wybierasz.
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W pierwszej kolejności wybierasz Akapit – otwiera się okno umożliwiające 
dodanie opisu wydarzenia. Akapity pozwalają na dodawanie treści 
w postaci tekstu z możliwością jego formatowania: zmiany stylu czcionki, 
dodawania list punktowanych, tworzenie przerw między blokami.
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Dodawanie cytatu
Wybranie opcji Cytat spowoduje umieszczenie cytatu w treści pola, 
na wyróżnionym tle.
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Otwiera się okno, w które możesz wpisać cytat.
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Dodawanie wideo
Pole wideo wymaga dodania linku do filmu umieszczonego wcześniej 
w innym serwisie. Wybierasz z listy Wideo. Otwiera się okno i wklejasz link.
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Po wprowadzeniu adresu okno będzie wyglądało następująco
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Dodawanie plików dźwiękowych
Pliki dźwiękowe dodajemy najpierw do biblioteki tak jak zdjęcia – 
Patrz strona
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Dostępność
Dla każdego wydarzenia należy dodać informacje o jego dostępności 
dla osób z niepelnosprawnościami oraz z ograniczeniami. 
Pole to jest predefiniowane i posiada szereg uzupełnionych wierszy. 
Informacje te dostępne są w oknie widocznym po naciśnięciu przycisku 
Dostępność. Dostosuj te informacje do wybranego obiektu/lokalizacji. 
Uzupełnianie pól dostępności zostało opisane wcześniej w opisie profilu 
użytkownika na stronach
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Tagi wydarzeń
Panel pozwalający wprowadzać tagi wydarzeń znajduje się z prawej strony 
pod panelem publikowania.
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W okno wpisujesz tagi, oddzielając je przecinkami. Klikasz przycisk Dodaj.
Dodane przez Ciebie tagi pojawią się pod oknem, w które zostały wpisane.
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Kategoria wydarzenia
Pod sekcją Tagi znajduje się sekcja Kategoria wydarzeń. 
Wypełnienie jej jest obowiązkowe.
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Do wyboru masz dziesięć kategorii, 
możesz wybrać tylko jedną. Są to:

•   Bezpieczeństwo
•   Edukacja
•   Edukacja cyfrowa
•   Kultura
•   Międzypokoleniowa
•   Praca
•   Sport i Rekreacja
•   Warsztaty i Szkolenia
•   Wydarzenia Plenerowe
•   Zdrowie

Wystarczy, że odznaczysz wybraną kategorię.
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Panel publikowania
W prawym górnym rogu znajduje się panel Opublikuj. 
Dzięki niemu możesz: zapisać szkic wydarzenia, zobaczyć podgląd 
wydarzenia, sprawdzić stan wydarzenia.
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Zapisanie do przeglądu
Kiedy już wprowadzisz dane i zobaczysz, że wydarzenie wygląda tak, 
jak chcesz, wciśnij „pływający” przycisk Zapisz do przeglądu. 
Teraz Twoje wydarzenie czeka, aż administrator je przejrzy. 
Jeśli wszystko będzie w porządku, zostanie opublikowane.
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Jak będzie wyglądało Twoje wydarzenie 
po opublikowaniu?
Na screenie widzisz:
•   zdjęcie/grafikę dodana do wydarzenia
•   odnośniki do mediów
•   społecznościowych
•   tagi wydarzenia
•   kategorię wydarzenia
•   tytuł wydarzenia
•   termin wydarzenia
•   miejsce, dzielnicę wydarzenia
•   klawisz przekierowujący do informacji 
•   o dostępności 
•   nazwę organizatora
•   stronę organizatora
•   linki przekierowujące na wydarzenie 
•   w mediach społecznościowych
•   tytuł wydarzenia
•   opis wydarzenia
•   okno przekierowujące do filmu
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