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Informacje ogólne 
„Spotkania KulturLove” jest elektroniczną platformą w formie strony internetowej dostępnej także  

w wersji mobilnej na smartfony i tablety, skierowanej głównie do osób z niepełnosprawnością 

chcącymi udać się do różnego rodzaju miejsc kultury i rozrywki, takich jak: kina, teatry, baseny, 

wydarzenia sportowe czy filharmonie. Dzięki platformie, możliwe jest łączenie ze sobą osób  

z niepełnosprawnościami wymagającymi wsparcia opiekuna z użytkownikami mogącymi stać się tzw. 

„czasowym opiekunem” podczas korzystania z tego typu miejsc w tym samym czasie i zakresie (np. ten 

sam film w kinie, spektakl w teatrze czy mecz piłkarski). Dodatkowym elementem zawartym  

w platformie elektronicznej jest warstwa informacyjna, gdzie osoby z niepełnosprawnościami oraz ich 

opiekunowie mogą w łatwy i szybki sposób znaleźć w jednym miejscu informacje dotyczące ulg jakie 

im przysługują w danych miejscach, jak i  dostosowaniu tych punktów do potrzeb osób | 

z niepełnosprawnościami. 

Korzystanie z Platformy jest całkowicie bezpłatne. Do przeglądania treści zamieszczonej na stronie nie 

jest wymagane logowanie. Aby dodawać swoje ogłoszenia, wpisy na forum czy odpowiadać na treści 

dodane przez innych użytkowników, wymagana jest rejestracja.  

 

Rejestracja 
Do rejestracji na stronie wymagane jest ukończenie 18. roku życia. Aby zarejestrować się na portalu 

należy wykonać następujące czynności: 

1. W przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym wejść na stronę pod 

adresem https://kulturlove.pl/ . 

2. Kliknąć znajdującą się w prawym, górnym rogu zakładkę ZALOGUJ SIĘ.  

3. Kliknąć znajdującą się na dole zakładkę Zarejestruj się.  

4. Uzupełnić następujące dane: 

● Nazwa użytkownika - będzie to Twój pseudonim, którym będziesz mógł posługiwać się  

w kontaktach z innymi użytkownikami strony, 

● E-mail - na ten adres przesłany zostanie link aktywacyjny, 

● Imię, 

● Nazwisko, 

● Data urodzenia, 

● Typ użytkownika - należy tutaj określić się czy jest się osobą z niepełnosprawnością 

szukającą opiekuna czy też jest się potencjalnym kandydatem na opiekuna tymczasowego 

dla innych osób z niepełnosprawnościami.  

https://kulturlove.pl/
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5. Następnie po zapoznaniu się z Regulaminem, polityką prywatności oraz polityką Cookies 

(dostępne z poziomu okna rejestracji po kliknięciu we właściwy dokument) należy zaznaczyć 

pole akceptacji i kliknąć przycisk Zarejestruj się.  

6. Na stronie pojawi się następujący komunikat: Rejestracja ukończona. Sprawdź swój email,  

a następnie odwiedź stronę logowania. 

7. Należy zalogować się na swoją pocztę email, otworzyć wiadomość o tytule „[KulturLove] 

Szczegóły danych logowania”, a następnie kliknąć w znajdujący się w wiadomości link 

aktywacyjny (lub skopiować go do przeglądarki). W przypadku braku ww. wiadomości należy 

sprawdzić folder ze spamem.  

8. Po kliknięciu w link przejdziemy do strony ustawienia hasła. Automatycznie generowane jest 

hasło tymczasowe, które można usunąć i wpisać własne. Ważne: hasło powinno zawierać 

przynajmniej dwanaście znaków. Aby było silniejsze, użyj małych i wielkich liter, cyfr oraz 

znaków takich jak: ! " ? $ % ^ & ). Po wpisaniu swojego hasła należy kliknąć pole Zapisz hasło.  

9. Po wykonaniu tych czynności pojawi się komunikat: Twoje nowe hasło zostało zapisane.  

Z tego poziomu można kliknąć w zakładkę Zaloguj się, by przejść do strony logowania, lub 

zakładkę Przejdź do KulturLove - by przejść do strony głównej.  

 

Logowanie się na stronę 
Aby móc zalogować się na stronę należy posiadać aktywne konto - postępuj zgodnie z opisem 

zawartym w punkcie dotyczącym rejestracji. Aby zalogować się na portalu należy wykonać następujące 

czynności: 

1. W przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym wejść na stronę pod 

adresem www.kulturlove.pl . 

2. Kliknąć znajdującą się w prawym, górnym rogu zakładkę ZALOGUJ SIĘ.  

3. Uzupełnić wymagane następujące dane: 

● Nazwa użytkownika lub adres e-mail - zgodnie z danymi wprowadzonymi w procesie 

rejestracji, 

● Hasło - utworzone po kliknięciu linku aktywacyjnego. 

4. Po uzupełnieniu wymaganych danych należy kliknąć czerwone pole Zaloguj się.  

5. Zostaniemy przeniesieni do sekcji strony głównej portalu.  

 

http://www.kulturlove.pl/
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Personalizacja. 
Po zalogowaniu się na stronę, a następnie kliknięciu przycisku MÓJ PROFIL znajdującego się w prawej, 

górnej części ekranu pojawia się panel personalizacji swojego konta użytkownika.  

Okno personalizacji pozwala określić nam następujące parametry strony:  

1. Zestaw kolorów panelu administracyjnego - wybór barw, które będą stanowiły grafikę panelu 

danego konkretnego użytkownika. 

2. Pasek narzędzi - pozwala określić czy pasek narzędzi będzie pokazywany podczas przeglądania 

witryny . 

3. Język - można zmienić język panelu użytkownika z polskiego na angielski.  

4. Nazwa użytkownika - nazwy użytkowników nie mogą być zmieniane. 

Pola: Imię, Nazwisko, Pseudonim - pozwala zmienić wprowadzone podczas rejestracji dane 

personalne użytkownika.  

5. Przedstawiaj mnie jako - pozwala określić jakimi danymi (imię, nazwisko, pseudonim etc.) 

będziemy posługiwać się podczas kontaktów z innymi użytkownikami.  

6. Dane kontaktowe - tu można zmienić podany wcześniej adres email. 

7. O sobie - można wpisać krótki opis swojej osoby (Biografia). 

8. Zarządzanie kontem - tu można zmienić posiadane hasło oraz wylogować się z innych urządzeń 

(jeśli jesteśmy zalogowani na kilku urządzeniach).  

9. Zdjęcie profilowe - można tu dodać swoje zdjęcie profilowe lub pozostawić wygenerowanego 

automatycznie awatara.  

10. Płeć - można wybrać płeć użytkownika.  

11. Po uzupełnieniu danych w celu ich zapisania należy kliknąć pole Zaktualizuj profil. Wyświetli się 

komunikat Profil został zaktualizowany. 

12. Aby przejść do strony głównej należy kliknąć zakładkę KulturLove, znajdującą się na górze strony. 

 

Dodawanie ogłoszeń o planowanym wyjściu / udziale w wydarzeniu 
Dodawanie ogłoszeń o planowanym wyjściu czy udziale w wydarzeniu możliwe jest tylko dla 

użytkowników zalogowanych. Po zalogowaniu się na stronie, należy wykonać następujące czynności: 

1. Z głównego paska na stronie głównej należy kliknąć zakładkę KulturLove, a następnie wybrać 

zakładkę Dodaj spotkanie i wydarzenie. 

2. Po otwarciu się okna o nazwie Dodaj nowy wpis, należy uzupełnić następujące dane: 

● Dodaj tytuł - oznacza nazwę danego wydarzenia, np. tytuł filmu w kinie, spektaklu  

w teatrze etc.  
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● Czy spotkanie jest aktywne? - Jeśli spotkanie jest nadal dostępne proszę zostawić 

zaznaczone. Jeśli spotkanie już jest umówione to proszę odznaczyć. Spotkanie zostanie 

przerzucone w ciągu 30 min. do historii spotkań. 

● Rodzaj wyjścia - należy wybrać czy chodzi o wspólny udział w danym wydarzeniu  

(np. seansie czy koncercie) czy o wspólne wyjście do danego obiektu (np. basen).  

● Wybór miejsca wydarzenia - należy wybrać konkretny rodzaj wydarzenia z dostępnych  

z listy (np. film w kinie, koncert muzyczny itp.). W przypadku gdy dodawany wpis nie pasuje 

do żadnego z listy należy zaznaczyć opcje Inne wydarzenie, a następnie należy wskazać 

adres gdzie odbywać się ma dane wyjście / wydarzenie oraz jego charakter. 

● Data i godzina rozpoczęcia - określenie daty i godziny rozpoczęcia się danego wydarzenia 

czy proponowanego wspólnego wyjścia. 

● Data i godzina zakończenia - określenie przewidywanej daty i godziny zakończenia danego 

wydarzenia czy proponowanego wspólnego wyjścia (pole nie jest obowiazkowe). 

● Uwagi - należy tu wpisać krótki tekst widoczny dla innych użytkowników, przypisany do 

danego wydarzenia. Jest to miejsce gdzie powinno się określić przede wszystkim rodzaj 

swoich oczekiwań względem towarzysza wyjścia i rodzaju pomocy jakiej oczekujemy 

(osoba z niepełnosprawnościami) lub jesteśmy w stanie zaoferować (potencjalny opiekun).  

3. Po uzupełnieniu wymaganych danych należy kliknąć znajdujące się po prawej stronie strony 

pole Dodaj spotkanie. Pojawi się komunikat Wpis został opublikowany. 

4. Dodane wydarzenie będzie widoczne dla innych użytkowników w zakładkach KulturLove - 

Dodane przez niepełnosprawnych lub Dodane przez opiekunów - w zależności od naszego 

statusu określonego w procesie rejestracji.  

5. Aby przejść do strony głównej należy kliknąć zakładkę KulturLove, znajdującą się na górze 

strony. 

 

Przeglądanie ogłoszeń o planowanym wyjściu / udziale w wydarzeniu  

i odpowiadanie na nie 
Przeglądanie ogłoszeń o planowanym wyjściu czy udziale w wydarzeniu nie wymaga bycia 

zalogowanym. Natomiast odpowiadanie na dodane ogłoszenia dostępne jest tylko dla osób 

zalogowanych.  

Aby zapoznać się dodanymi na stronie ogłoszeniami i odpowiedzieć na nie należy wykonać następujące 

czynności: 
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1. Na stronie głównej wybrać zakładkę KulturLove, następnie wybrać jedną z dwóch zakładek: 

Dodane przez niepełnosprawnych lub Dodane przez opiekunów.  

2. Po wybraniu interesującego nas ogłoszenia możemy kliknąć pole Informacje o użytkowniku 

by dowiedzieć się więcej szczegółów na temat wydarzenia i osoby je dodającej.  

3. Z tego samego poziomu użytkownicy zalogowani mają możliwość odpowiedzenia na dane 

ogłoszenie. By tego dokonać należy kliknąć pole Wyślij wiadomość, znajdujące się na dole 

danego ogłoszenia.  

4. By zredagować i wysłać wiadomość należy uzupełnić następujące pola: 

● Wyślij do (Nazwa użytkownika) - domyślnie pojawia się użytkownik, który dodał dane 

ogłoszenie, ale można także wysłać wiadomość do innych użytkowników portalu, wpisując 

ich pseudonimy określone przy rejestracji.  

● Temat - można tutaj określić proponowany przez siebie temat wiadomości - domyślnie jest 

nim tytuł wydarzenia którego dotyczy wpis na który odpowiadamy.  

● Treść wiadomości - należy wpisać dowolną treść związaną z danym wydarzeniem, którą 

chcemy przekazać użytkownikowi.  

5. Po uzupełnieniu powyższych danych należy kliknąć pole Wyślij wiadomość, znajdujące się na 

dole strony.  

Wiadomość zostanie wysłana, a wybrany przez nas użytkownik otrzyma powiadomienie w górnej części 

strony głównej. W przypadku upływu dłuższego czasu i nie odczytania wiadomości - użytkownik 

otrzyma powiadomienie email o nieprzeczytanej wiadomości na stronie.  

 

Odpowiadanie na wiadomości i prowadzenie konwersacji 
Po otrzymaniu nowej wiadomości użytkownik otrzyma powiadomienie w górnej części strony głównej. 

W przypadku upływu dłuższego czasu i nie odczytania wiadomości - użytkownik otrzyma 

powiadomienie email o nieprzeczytanej wiadomości na stronie. Aby kontynuować konwersacje należy: 

1. Kliknąć w kwadratowy symbol wiadomości znajdujący się obok pola MÓJ PROFIL.  

2. Wybrać interesującą nas konwersacje. Na czarno podświetlana jest konwersacja z 

nieprzeczytanymi aktualnie wiadomościami.  

3. W polu Napisz swoją wiadomość należy wpisać treść wiadomości, a następnie kliknąć 

znajdującą się obok strzałkę oznaczającą polecenie Wyślij wiadomość. Spowoduje to 

wysłanie wiadomości.  

WAŻNE: Po umówieniu wspólnego wyjścia należy zmienić status dodanego wydarzenia. W tym celu 

należy: 
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1. Po zalogowaniu się, na stronie głównej wybrać zakładkę MOJ PROFIL. 

2. Następnie wybrać zakładkę Spotkania, a w niej Aktywne.  

3. Kliknąć w wydarzenie / spotkanie, które chcemy dezaktywować.  

4. Przy pytaniu Czy spotkanie jest aktywne? należy odznaczyć zaznaczony kwadrat.  

5. Kliknąć w znajdujące się po prawej stronie pole Dodaj ogłoszenie.  

Pojawi się komunikat Wpis został zaktualizowany, a dodany wpis w ciągu 30 minut przestanie być 

widoczny dla innych użytkowników. Będzie on widoczny dla autora w zakładce Historia spotkań 

znajdującej się w kokpicie ustawień profilu użytkownika.  

W ten sam sposób można aktualizować dane zamieszczone w danym ogłoszeniu.  

 

Ogólna dyskusja 
Udział w ogólnej dyskusji jest możliwy tylko i wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Aby wziąć w 

niej udział należy wykonać następujące czynności: 

1. Na stronie głównej wybrać zakładkę KulturLove, a następnie przejść do pola Ogólna dyskusja.  

2. Należy wybrać i kliknąć w jeden z dodanych wątków, gdzie chcemy wziąć udział w dyskusji.  

3. Należy kliknąć w jeden z podtematów związanych z tematem wybranego wątku, na który 

chcemy się wypowiedzieć.  

4. W polu Dodaj komentarz należy wpisać treść, którą chcemy przedstawić na ogólnym, forum 

dyskusyjnym, a następnie kliknąć pole Opublikuj komentarz.  

 

Kontakt z administratorem strony 
Administratorem portalu „Spotkania KulturLove” jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji 

Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Łozowej 43 / 2.  

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag czy sugestii odnośnie działania strony i całego projektu należy: 

1. Na stronie głównej wybrać zakładkę Kontakt.  

2. Skorzystać z danych teleadresowych znajdujących się w części Autor innowacji, lub 

3. Wypełnić znajdujący się poniżej formularz Kontakt do autorów, podając swoje imię  

i nazwisko, adres email i treść zgłoszenia. Następnie należy kliknąć pole Wyślij wiadomość.  

Na wskazany adres email zostanie przekazana odpowiedź tak szybko, jak będzie to możliwe.  
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Zaproponuj swoje miejsca 
Znasz miejsca / instytucje / wydarzenia przyjazne osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, 

które według Ciebie powinny zostać umieszczone na naszym portalu? Pokaż je nam poprzez 

wypełnienie właściwego formularza. My postaramy się zaprosić je do udziału w naszym projekcie 

KulturLove oraz opisać dane miejsca / instytucje / wydarzenia wraz z udogodnieniami i ulgami dla osób 

z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Aby tego dokonać, należy: 

1. Na stronie głównej wybrać zakładkę Informacje o ulgach, a następnie Zaproponuj swoje 

miejsce.  

2. Uzupełnić następujące pola: 

● Imię i nazwisko, 

● Adres email, 

● Nazwa instytucji / miejsca / wydarzenia, 

● Adres instytucji / miejsca / wydarzenia, 

● Udogodnienia i ulgi dla osób z niepełnosprawnościami, 

● Udogodnienia i ulgi dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, 

3. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć pole Wyślij wiadomość. Wyświetlony zostanie 

komunikat Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!  

 

 

Informujemy, iż portal „Spotkania KulturLove” aktualnie jest w fazie optymalizacji, co może 

powodować występowanie drobnych błędów i niedogodności. Z góry przepraszamy i prosimy o 

zgłaszanie związanych z tym uwag. 

Życzymy miłego korzystania z portalu i owocnych spotkań KulturLovych. 

 


