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1. MULTI-FORUM – co to takiego? 

 

Multi-Forum jest propozycją serwisu MaratonyPolskie.PL skierowaną 

do grup społecznych (zarówno formalnych jak i nieformalnych), 

organizatorów, zespołów pracujących nad projektami, klubów, 

producentów, dystrybutorów, redakcji prasowych oraz innych firm branŜy 

sportowej.  

Za pomocą Multi-Forum zainteresowane współpracą osoby i firmy 

mogą stworzyć własne, autonomiczne forum dyskusyjne dostępne 

na łamach prestiŜowego, największego krajowego portalu internetowego 

poświęconego biegom – MaratonyPolskie.PL 

Multi-Forum pozwala tworzyć, eksploatować oraz zarządzać wątkami 

dyskusyjnymi poświęconymi wybranemu zagadnieniu – klubowi biegacza, 

doradztwu trenerskiemu czy medycznemu, sprzedaŜy sprzętu sportowego, 

przygotowywanemu wydarzeniu sportowemu czy projektowi społecznemu. 

Co istotne, za pomocą Multi-Forum moŜliwe jest samodzielne 

administrowanie dyskusją przez wyznaczonych czytelników !!! 

 

Ze względu na wewnętrzny charakter niektórych dyskusji (np. Multi-

Forum klubu biegacza i wątek poświęcony sprawom organizacji czy wyboru 

władz klubowych) udostępniliśmy moŜliwość podziału wątków dyskusyjnych 

na otwarte (dostępne wszystkim czytelnikom portalu) oraz zamknięte 

(dostępne wyłącznie wskazanej grupie czytelników) 

 

Multi-Forum jest naszym nowym, rozwojowym przedsięwzięciem, 

takŜe moŜecie spodziewać się regularnego dodawania nowych funkcji 

rozwiązujących zgłaszane przez Was problemy !!! 



 

 

 

2. Zakładanie MULTI-FORUM 

 

Technicznie za zakładanie MULTI-FORUM odpowiada redakcja. Grupy 

dyskusyjne poświęcone klubom znajdują się w dziale FORUM, w poddziale 

GRUPY SPORTOWE / KLUBY, ale oczywiście widoczne są takŜe na wspólnej 

liście dyskusyjnej. 

W celu stworzenia specjalnego, dedykowanego MULTi-FORUM naleŜy 

skontaktować się z redakcją na adres poczta@maratonypolskie.pl podając 

jednocześnie uzasadnienie (wystarczy w kilku słowach opisać cel załoŜenia 

tego typu wątku, opisać grupę osób, cel, firmę lub projekt, któremu będzie 

słuŜyć) oraz wskazując czytelnika portalu MaratonyPolskie.PL któremu 

naleŜy nadać uprawnienia lokalnego administratora. 

 

ZałoŜenie oraz prowadzenie MULTI-FORUM jest bezpłatne. 



 

 

3. Nawigacja po MULTI-FORUM 

 

 

Multi-Forum złoŜone jest z nagłówka widocznego na głównej liście 

wątków dyskusyjnych (poprzedzonego czerwonym napisem Multi-Forum) 

oraz z dowolnej liczby wewnętrznych wątków dyskusyjnych załoŜonych 

przez lokalnego administratora lub czytelników. Na głównej liście wątków 

wyświetlana jest łączna liczba wypowiedzi (Razem) znajdujących się 

wewnątrz oraz ostatnia data modyfikacji. 

 

Aby wejść do Multi-Forum naleŜy kliknąć na jego nazwę – pojawi się 

lista wchodzących w jego skład, podporządkowanych wątków. Skorzystanie 

z przycisku „Dodaj nowy wątek w tym Multi-Forum” spowoduje utworzenie 

nowego wątku automatycznie przypisanego do Milti-Forum. 

 

Aby wejść do wątku dyskusyjnego wchodzącego w skład Multi-Forum 

wystarczy kliknąć na jego nazwę (pod warunkiem, Ŝe jest to tzw. wątek 

otwarty – jeśli jest to wątek zamknięty to trzeba być na liście 

upowaŜnionych do jego otwierania czytelników) 

 

PoniŜej listy wątków wchodzących w skład Multi-Forum znajduje się 

lista jego lokalnych administratorów oraz upowaŜnionych czytelników. Jeśli 

takiej listy nie ma, oznacza to, Ŝe Multi-Forum jest moderowane przez 

redakcję serwisu a wszystkie jego wątki są otwarte. 



 

 

4. Wątki otwarte i wątki zamknięte 

 

 

 

Ze względów organizacyjnych Multi-Forum udostępnia mechanizm 

podziału wchodzących w jego skład wątków dyskusyjnych na dwa rodzaje – 

otwarte oraz zamknięte. Wątki otwarte to takie, które czytać oraz 

komentować mogą wszyscy czytelnicy serwisu maratonyPolskie.PL. Wątki 

zamknięte to takie, które otwierać, czytać oraz komentować mogą 

wyłącznie osoby specjalnie do tego celu upowaŜnione przez lokalnego 

administratora forum. Takim administratorem jest zwykle właściciel Multi-

Forum, na którego prośbę zostało ono załoŜone przez redakcję serwis. Lista 

administratorów lokalnych dla danego Multi-Forum wyświetlana jest pod 

spodem listy wątków. 

 

Zamknięte wątki oznaczone są Ŝółtą kłódką wyświetlaną przed jego 

tytułem. Jeśli nie masz dostępu do zamkniętego wątku dyskusyjnego – 

a powinieneś z róŜnych przyczyn taki dostęp posiadać – skontaktuj się 

z jednym z wskazanych lokalnych administratorów wysyłając do nich list za 

pomocą wewnętrznej poczty serwisu. 

 

Głównym powodem ograniczania dostępu do niektórych wątków 

dyskusyjnych jest ich wewnętrzny charakter dotyczący wąskiego grona 

czytelników – np. omawianie wewnętrznych spraw klubowych, 

organizacyjnych, słuŜbowych itd. 



 

 

5. Administracja – nadawanie i usuwanie uprawnień 

 

 

Administrowanie Mult-Forum sprowadza się do nadawania oraz 

odbierania uprawnień w danym Multi-Forum administratorom 

oraz czytelnikom. Jeśli posiadasz uprawnienie lokalnego administratora 

moŜesz wyznaczać kolejnych administratorów (jeśli chcesz, by Twoja 

funkcja była zdublowana) oraz dodawać i usuwać czytelników 

uprawnionych do przeglądania wątków zamkniętych. To tego celu słuŜy 

specjalna tabelka wyświetlana pod listą uprawnionych czytelników. 

 

Aby dodać nowego administratora lokalnego lub nowego 

uprawnionego czytelnika uŜyj odpowiedniego pola wpisując numer 

identyfikacyjny wizytówki a następnie skorzystaj z przycisku DODAJ. 

 



 

 

Aby zabrać uprawnienia – zarówno administratora lokalnego jak 

i uprawnionego czytelnika – wskaŜ odpowiednią osobę na rozwijalnej liście 

i skorzystaj z przycisku USUŃ. 

 

Skąd wziąć numer identyfikacyjny wizytówki czytelnika, którego chcesz 

dodać? Wejdź na jego wizytówkę i sprawdź adres www który się wyświetlił 

– numer identyfikacyjny podany jest jako code=xxx. 
 

Przykład: http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=2&action=13&code=35 

(wartość code=35 to numer identyfikacyjny czytelnika o Nicku ADMIN) 

 

Czytać zamknięte wątki dyskusyjne mogą wszyscy uprawnieni 

czytelnicy oraz wszyscy administratorzy lokalni. 

 

Nie moŜesz zabrać ani nadać uprawnień sam sobie. MoŜe to zrobić 

inny administrator lokalny. 

 

Nadanie czytelnikowi w ramach danego Multi-Forum praw 

uprawnionego czytelnika pozwala mu czytać wszystkie zamknięte wątki. 

Nie ma moŜliwości wyboru, które wątki zamknięte uprawniony czytelnik 

moŜe czytać, a których nie. Nie ma takŜe moŜliwości ukrycia 

zamkniętych wątków przed nieupowaŜnionymi czytelnikami – takie wątki 

zawsze są wyświetlane jako tytuły, ale nie ma moŜliwości ich otwarcia. 

 

W momencie nadania lub zabrania uprawnień czytelnikowi 

lub  administratorowi lokalnemu zostanie do niego automatycznie 

wygenerowany i przesłany list wewnętrzną pocztą portalu 

MaratonyPolskie.PL 

 



 

 

6. Administracja – zamykanie i otwieranie wątków 

 

Domyślnie wszystkie nowe wątki stworzone na poziomie Multi-Forum 

mają status wątków otwartych, czyli przeznaczonych do czytania 

i komentowania przez wszystkich czytelników serwisu. Aby dostęp do 

wątku dyskusyjnego mieli tylko uprawnieni czytelnicy naleŜy nadać mu 

status ZAMKNIĘTY. Status zawsze moŜna ponownie zmienić na OTWARTY 

itd. 

 

Za oznaczanie wątków jako ZAMKNIĘTE odpowiadają lokalni 

administratorzy forum – obok tytułów kaŜdego z wątków mają 

udostępniony przycisk ZAMKNIJ (w przypadku gdy wątek jest otwarty) oraz 

OTWÓRZ (jeśli wątek jest juŜ zamknięty) 


