Jak dodawać miejsca do aplikacji ToTuBy
1. Pobierz aplikację ToTuBy na telefon.
2. Otwórz aplikację i zarejestruj się.
3. Uzupełnij swój profil – wprowadź imię, nazwisko, adres e-mail, stwórz nazwę
użytkownika. Możesz dodać zdjęcie profilowe.
4. Jedna z osób w Waszej trójce w zakładce „Profil” wybiera opcję: „Stwórz
drużynę” – nadaje jej nazwę i zaprasza pozostałe osoby. Drużyna może dodać
zdjęcie profilowe. Teraz każde z Was może dodawać miejsca do aplikacji na
konto drużyny.
5. Aby dodać miejsce, wybierz ikonę „Dodaj”.
6. Znajdź miejsce, które chcesz oznaczyć na mapie, a następnie postaw tam
pinezkę i kliknij „Dodaj”.
7. Wprowadź nazwę miejsca, które chcesz dodać, np. „Kryjówka partyzantów
z 1943 roku”.
8. W sekcji „Media” możesz dodać materiały audiowizualne. Pierwsze zdjęcie,
które dodasz, będzie wizytówką miejsca wyświetlaną na mapie. Możesz także
dodać pliki dźwiękowe (np. nagranie rozmowy) lub pdf. Pamiętaj, żeby
wykorzystywać takie materiały, do których masz prawo, czyli są Twojego
autorstwa albo ich twórca wyraził na to zgodę.
9. W polu „Opis” w 1500 znakach opisz historię miejsca, którą odtworzyliście
z Waszą trójką.
10. W polu „Informacje praktyczne” wprowadź takie dane, które ułatwią
zwiedzanie Twojego miejsca zainteresowanym osobom, np. „Wejście od
strony ulicy Krochmalnej” lub „Czynne od 8 do 18 w dni powszednie”.
11. W polu „Ukryta wiadomość” możesz wprowadzić dodatkowe treści, które
będą widoczne dla osób tylko wtedy, kiedy znajdą się w Twoim miejscu.
Media, które dodasz poprzez przycisk pod tym polem, także wyświetlą się
dopiero wtedy, kiedy ktoś odwiedzi Twojego ToTuBa.
12. Potwierdź oświadczenie dotyczące praw autorskich do wprowadzonych
treści.
13. Jeśli wybierzesz opcję „Szkic”, będziesz mieć możliwość edycji treści, ale nie
będą one dostępne dla innych. Jeśli wybierzesz opcję „Publikuj”, po
zatwierdzeniu miejsca przez administratora aplikacji pojawi się ono na mapie
i inne zaczną je odwiedzać!

Aby wygenerować link do dodanego przez siebie miejsca w aplikacji, znajdź je na
mapie, kliknij w nie i kliknij ikonę służącą do udostępniania – znajdziesz ją pod
nazwą miejsca.

