
noclegi

Strona 1

Tłumaczenie Etykieta Typ Obowiązkowość Walidacja Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola

Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę obiektu. title

tak Typ obiektu tak brak Tabela – kolumna 6 typ_obiektu_noclegowego

tekstowe 1 linia nie brak Domyślnie ustawione na brak standaryzacja_komisja_kategoryzacyjna

tak Kategoria standaryzacji nie tak standaryzacja_kategoria_standaryzacji

Data standaryzacji tekstowe 1 linia nie Format daty Wymuszanie formatu daty standaryzacja_data

tak Karta Polska checkbox nie brak karta_wydarzenie_karta

tak Certyfikat POT checkbox nie brak karta_wydarzenie_certyfikat

Lokalizacja 

tak Państwo tak tak polozenie_lokalizacja_kraj

tak Województwo tak tak polozenie_lokalizacja_wojewodztwo

tak Powiat tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_miasto

tak Typ adresu tak nie Tabela – kolumna 1 polozenie_lokalizacja_adres_typ_adresu

tak Nazwa ulicy tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_domu

tak Numer mieszkania tekst wiele linii nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_mieszkania

tak Kod pocztowy liczbowe tak tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX Wymuszanie formatu polozenie_lokalizacja_adres_kod_pocztowy

tak Szerokość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_szerokosc_geo

tak Długość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_dlugosc_geo

tak Wysokość m.n.p.m liczbowe nie polozenie_wysokosc

tak Region turystyczny tak Tabela – kolumna 2 polozenie_typ_srodowiska_region

tak Położenie tak tak Określ położenie obiektu. Tabela – kolumna 8 polozenie_typ_srodowiska_rodzaj

tak Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst

Dostępność

tak Dostępność radiobutton tak nie czasotwarcia_dostepnosc

tak Data otwarcia tekstowe 1 linia nie tak Wymuszanie formatu daty czasotwarcia_otwarciedzien_miesiac

tak Data zamknięcia tekstowe 1 linia nie tak Wymuszanie formatu daty czasotwarcia_zamknieciedzien_miesiac

tak Data otwarcia tekstowe 1 linia nie tak Wymuszanie formatu daty czasotwarcia_sezon_otwarciedzien_miesiac

tak Data zamknięcia tekstowe 1 linia nie tak Wymuszanie formatu daty czasotwarcia_sezon_zamknieciedzien_miesiac

tak Uwagi nie czasotwarcia_wyjatki_tekst

tak Liczba miejsc liczbowe nie tak jednostka_liczba_miejsc_noclegowych

tak Liczba pokoi liczbowe nie tak Podaj liczbę pokoi w obiekcie. jednostka_liczba_pokoi

tak pokój 1 os. liczbowe nie tak Dotyczy pokoi bez łazienki. jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoj_1os

tak pokój 1 os. z umywalką liczbowe nie tak jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoj_1os_umywalka

tak liczbowe nie tak jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoj_1os_prysznic_umywalka

tak pokój 2 os liczbowe nie tak Dotyczy pokoi bez łazienki. jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoj_2os

tak pokój 2 os. z umywalką liczbowe nie tak jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoj_2os_umywalka

tak liczbowe nie tak jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoj_2os_prysznic_umywalka

tak pokoje wieloosobowe liczbowe nie tak Dotyczy pokoi 3 os. i większych jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoje_wieloosobowe

tak apartament liczbowe nie tak jednostka_jednostkatyp_jednostkiapartament

tak dom liczbowe nie tak jednostka_jednostkatyp_jednostkidom
tak dom wiejski liczbowe nie tak jednostka_jednostkatyp_jednostkidom_wiejski

tak namiot liczbowe nie tak jednostka_jednostkatyp_jednostkinamiot

tak camper van liczbowe nie tak jednostka_jednostkatyp_jednostkicamper_van

tak Cena max./os liczbowe nie tak jednostka_jednostkazakres_cen__maxkoszt_kwota

tak Cena min./os liczbowe nie tak Wpisz cenę minimalną za nocleg. jednostka_jednostkazakres_cen__minkoszt_kwota

tak Zniżki nie nie Wybierz zniżki, które oferuje obiekt. jednostka_jednostkazakres_cen_znizki

tak Udogodnienia ogólne nie nie jednostka_jednostkaudogodnienia_rodzaj_udogodnienia

tak nie nie jednostka_jednostkakempingi_udogodnienia_dla_kempingow

tak Usługi dodatkowe nie nie jednostka_jednostkauslugi_rodzaj_uslugi

tak Uwagii nie uwagi__tekst

Kontakt

tak Telefon liczbowe nie kontakt__stacjonarnytele_numer

tak Telefon liczbowe nie kontakt__dodatkowytele_numer

tak Numer Specjalny liczbowe nie brak kontakt__specjalnytele_numer

tak Telefon komórkowy liczbowe nie kontakt__komorkowytele_numer

tak Fax liczbowe nie kontakt__faxtele_numer

tak Email tekstowe 1 linia tak kontakt_email

tak www tekstowe 1 linia tak kontakt_adres_url

tak Pola tekstowe nie kontakt_komunikator

tak Social media Pola tekstowe nie tak Podaj linki do dostępnych social media. social_media_link

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków Opisz w kilku słowach ofertę Twojego obiektu opis_pelny_tekst

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

tak Galeria Link / plik nie Obrazek / plik Galeria obrazków Galeria dot. obiektu

tak Panorama / Film 360 Link / plik nie Obrazek / plik Film lub zdjęcie sferyczne

tak Obiekt 3d Link / plik nie plik Obiekt 3d Obiekt 3d Wartość – obecna

Nazwa sali tekstowe 1 linia nie sala_konferencyjna_nazwa_sali

tekstowe 1 linia nie wartości liczbowe sala_konferencyjna__teatr_liczba_miejsc

tekstowe 1 linia nie wartości liczbowe sala_konferencyjna__szkol_liczba_miejsc

tekstowe 1 linia nie wartości liczbowe sala_konferencyjna__bankiet_liczba_miejsc

Powierzchnia tekstowe 1 linia nie Podaj powierzchnię w m2 sala_konferencyjna__pow_wymiary

Wymiary tekstowe 1 linia nie sala_konferencyjna__wym_wymiary

Wysokość tekstowe 1 linia nie sala_konferencyjna__wys_wymiary

Piętro tekstowe 1 linia nie sala_konferencyjna__pie_wymiary

Zaciemienie sali checkbox nie sala_konferencyjna__zac_param

Światło naturalne checkbox nie sala_konferencyjna__swi_param

Klimatyzacja checkbox nie sala_konferencyjna__kli_param

checkbox nie sala_konferencyjna__tlu_param

Dodatkowe informacje tekst wiele lini sala_konferencyjna__tekst

Tabela – kolumna 47 sala_konferencyjna_wposazenie_sali

Komunikacja sala_konferencyjna_komunikacja

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak radiobutton nie

tak liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

Rezerwacje

tak tekstowe nie tak Link otwierany w nowym oknie link_booking

tak liczbowe nie tak free_room

pole wielokrotnego 
wyboru

Podaj typ obiektu. Maksymalnie można 
wybrać dwie pozycje.

Standaryzacja dokonana 
przez:

Określ podmiot, który dokonał standaryzacji 
np.: Urząd Wojewódzki,Polska Federcja 
Gospodarstw Gościnnych, itd...

pole jednokrotnego 
wyboru

Wybierz opcję Brak, jeśli obiekt jest 
niestandaryzowany.

Tabela – kolumna 7 (domyślnie: 
brak)

Zaznacz, jeśli uczestniczysz w programie 
"Karta Polska" - Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

Zaznacz, jeśli otrzymałeś Certyfikat na 
"Najlepszy Produkt Turystyczny" przyznawany 
przez Polską Organizację Turystyczną.

Widoczne w aplikacji z możliwością 
rozszerzenia przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / możliwość 
rozszerzenia

Widoczne w aplikacji z możliwością 
rozszerzenia przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / możliwość 
rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

DD.dddddd(DD=m
ax.90, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
N 52°13’24.11"

Określana wstępnie na podstawie 
wpisanego adresu / możliwość ręcznej 
korekty

DD.dddddd(DD=m
ax.360, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
E 52°13’24.11"

Określana wstępnie na podstawie 
wpisanego adresu / możliwość ręcznej 
korekty

Przy obiektach położonych w górach wpisz 
wysokość m.n.p.m np.: 1000 m.n.p.m

Określana wstępnie na podstawie 
wpisanego adresu / możliwość ręcznej 
korekty

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć więcej 
regionów użyj opcji ctrl.

pole wielokrotnego 
wyboru

W przypadku, jeśli dojazd do obiektu jest 
utrudniony, napisz wskazówki.

Określ czy obiekt jest całoroczny czy 
sezonowy.

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Wypełnij pole, jeśli obiekt funkcjonuje w 
dodatkowym sezonie np.: zimowym. 
Prawidłowy format: dd-mm

Wypełnij pole, jeśli obiekt funkcjonuje w 
dodatkowym sezonie np.: zimowym. 
Prawidłowy format: dd-mm

pole tesktowe wiele 
linii

Miejsca 
noclegowe

Podaj ogólną liczbę miejsc noclegowych w 
obiekcie.

pokój 1 os. z  
prysznicem i umywalką 

pokój 2 os. z  
prysznicem i umywalką 

Wpisz cenę maksymalną za nocleg np.: 100 
PLN

pole wielokrotnego 
wyboru

pole wielokrotnego 
wyboru

Przedstaw informacje na temat udogodnień, 
które mogą być dostępne dla klientów 
obiektu.

Udogodnienia dla 
Kampingów

pole wielokrotnego 
wyboru

Wypełnić tylko w przypadku wypełniania 
formularza dla Kampingów

pole wielokrotnego 
wyboru

Wypełnić informacje na temat usług, które 
mogą być dostępne dla klientów obiektu. Są 
to usługi płatne.

pole tesktowe wiele 
linii

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko cyfry / 
walidacja / link do telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko cyfry / 
walidacja / link do telefonu

Proszę podać nr specjalny: np. nr bezpłatny 0 
801…

Wymuszanie formatu / tylko cyfry / 
walidacja / link do telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko cyfry / 
walidacja / link do telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko cyfry / 
walidacja / link do faxu

poprawny adres 
email

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

Wymuszanie poprawnego adresu 
email / link do email

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Wymuszanie prawidłowego adresu www 
/ link do www (no-follow)

Komunikatory 
internetowe

Podaj loginy dla komunikatorów np. 
WhatsUP, Skype, Viber, GG, Jabber

Dla każdego komunikatora osobna 
linia / tabela – linki aktywne

Pola zawierające aktywny link do 
fanpage. Dla każdego fanpage jedna 
komórka. Rodzaje fanpage definiowane 
odgórnie / tabela

W kilku słowach zachęć turystę do odwiedzin 
w Twoim obiekcie.

Informacja/podpowiedz dla SEO / licznik 
znaków które pozostały do wpisania

Informacja/podpowiedz dla SEO / licznik 
znaków które pozostały do wpisania.  
Walidator SEO

Sala 
Konferencyjn
a

Liczba miejsc w układzie 
teatralnym

Liczba miejsc w układzie 
szkolnym

Liczba miejsc w układzie 
bankietowym

Tłumaczenie 
symultaniczne

Wyposażenie 
konferencyjne

Podaj elementy wyposażenia konfrencyjnego 
dostępnego dla sal konferencyjnych.

Podaj odległośc od lotniska, dworca 
kolejowego, komunikacji miejskiej

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z komórki title / 
licznik znaków podczas wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z komórki 
‘zajawka’ / licznik znaków podczas 
wpisywania

Tagi dla wew. 
wyszukiwarki

Wyróżnienie w 
wyszukiwaniu

Dotyczy wewnętrznej wyszukiwarki  / 
TABELA (?) / Podział podserwisy

Priorytet dla wew. 
wyszukiwania

Link do rezerwacji 
zewnętrznej

Podaj bezpośredni link do rezerwacji na 
stronie hotelu / Systemu rezerwacji

Informacja o wolnych 
pokojach

Informacja pobierana z zewnętrzego 
systemu (API)



dziedzictwo kulturowe

Strona 2

Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola

Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę atrakcji. title

tak Rodzaj Obiektu tak brak Tabela – kolumna 30 rodzaj_atrakcji_

Karta Polska checkbox nie brak karta_wydarzenie_karta

Certyfikat POT checkbox nie brak karta_wydarzenie_certyfikat

Lokalizacja 

tak Państwo tak tak polozenie_lokalizacja_kraj

tak Województwo tak tak polozenie_lokalizacja_wojewodztwo

tak Powiat tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_miasto

tak Typ adresu tak nie Tabela – kolumna 1 polozenie_lokalizacja_adres_typ_adresu

tak Nazwa ulicy tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_domu

tak Numer mieszkania tekst wiele linii nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_mieszkania

tak Kod pocztowy liczbowe tak tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX Wymuszanie formatu polozenie_lokalizacja_adres_kod_pocztowy

tak Szerokość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_szerokosc_geo

tak Długość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_dlugosc_geo

tak Wysokość m.n.p.m liczbowe nie polozenie_wysokosc

tak Region turystyczny tak Tabela – kolumna 2 polozenie_typ_srodowiska_region

tak Położenie tak tak Określ położenie obiektu. Tabela – kolumna 8 polozenie_typ_srodowiska_rodzaj

tak Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst

Dostępność

Dostępność radiobutton tak nie godziny_otwarcia__informacjedostepnosc

Data otwarcia format daty nie godziny_otwarcia_otwarcie_dzien_miesiac

Data zamknięcia format daty nie godziny_otwarcia_zamkniecie_dzien_miesiac

tak Poniedziałek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_pongodziny_otwarcia

tak Wtorek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_wtgodziny_otwarcia

tak Środa format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_srgodziny_otwarcia

tak Czwartek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_czwgodziny_otwarcia

tak Piątek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ptgodziny_otwarcia

tak Sobota format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_sogodziny_otwarcia

tak Niedziela format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ndgodziny_otwarcia

tak Cały tydzień format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_tydzgodziny_otwarcia

tak Uwagii nie godziny_otwarcia_wyjatki_tekst

tak Bilety liczba nie nie bilety_udogodnienia_ceny

tak Zniżki nie nie Wybierz zniżki, które oferuje obiekt. Tabela – kolumna 23 bilety_udogodnienia_znizki

tak Udogodnienia nie nie Tabela – kolumna 31 bilety_udogodnienia_rodzaj_udogodnienia

tak Usługi dodatkowe nie nie Tabela – kolumna 32 bilety_udogodnienia_uslugi_dodatkowe_

tak Uwagi nie bilety_udogodnienia_wyjatki_tekst

Kontakt

tak Telefon liczbowe nie kontakt__stacjonarnytele_numer

tak Telefon liczbowe nie kontakt__dodatkowytele_numer

tak Numer Specjalny liczbowe nie brak kontakt__specjalnytele_numer

tak Telefon komórkowy liczbowe nie kontakt__komorkowytele_numer

tak Fax liczbowe nie kontakt__faxtele_numer

tak Email tekstowe 1 linia tak kontakt_email

tak www tekstowe 1 linia tak kontakt_adres_url

tak Pola tekstowe nie kontakt_komunikator

tak Social media Pola tekstowe nie tak Podaj linki do dostępnych social media. social_media_link

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków Opisz w kilku słowach ofertę Twojego obiektu opis_pelny_tekst

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

tak Galeria Link / plik nie Obrazek / plik Galeria obrazków Galeria dot. obiektu

tak Panorama / Film 360 Link / plik nie Obrazek / plik Film lub zdjęcie sferyczne

tak Obiekt 3d Link / plik nie plik Obiekt 3d Obiekt 3d Wartość – obecna

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak radiobutton nie

tak liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

Rezerwacje

tak tekstowe nie tak link_booking

pole wielokrotnego 
wyboru

Podaj rodzaj atrakcji. Maksymalnie można 
wybrać dwie pozycje.

Zaznacz, jeśli uczestniczysz w programie 
"Karta Polska" - Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

Zaznacz, jeśli otrzymałeś Certyfikat na 
"Najlepszy Produkt Turystyczny" przyznawany 
przez Polską Organizację Turystyczną.

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzenia

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

DD.dddddd(DD=m
ax.90, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
N 52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

DD.dddddd(DD=m
ax.360, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
E 52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

Przy obiektach położonych w górach wpisz 
wysokość m.n.p.m np.: 1000 m.n.p.m

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć więcej 
regionów użyj opcji ctrl.

pole wielokrotnego 
wyboru

W przypadku, jeśli dojazd do obiektu jest 
utrudniony, napisz wskazówki.

Określ czy obiekt jest całoroczny czy 
sezonowy.

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

pole tesktowe wiele 
linii

Udogodnienia i 
usługi:

Podaj najniższą cenę biletu. Jeśli jest wstęp 
wolny wpisz wartość: 0

Jeśli podana jest wartość 
zero, we frontendzie powinno 
wyświetlać się "Wstęp wolny"

pole wielokrotnego 
wyboru

pole wielokrotnego 
wyboru

Przedstaw informacje na temat udogodnień, 
które mogą być dostępne dla klientów 
obiektu.

pole wielokrotnego 
wyboru

Przedstaw informacje na temat usług 
dodatkowych, które mogą być dostępne dla 
turystów.

pole tesktowe wiele 
linii

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Proszę podać nr specjalny: np. nr bezpłatny 0 
801…

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
faxu

poprawny adres 
email

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

Wymuszanie poprawnego 
adresu email / link do email

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Wymuszanie prawidłowego 
adresu www / link do www 
(no-follow)

Komunikatory 
internetowe

Podaj loginy dla komunikatorów np. 
WhatsUP, Skype, Viber, GG, Jabber

Dla każdego komunikatora 
osobna linia / tabela – linki 
aktywne

Pola zawierające aktywny link 
do fanpage. Dla każdego 
fanpage jedna komórka. 
Rodzaje fanpage definiowane 
odgórnie / tabela

W kilku słowach zachęć turystę do odwiedzin 
w Twoim obiekcie.

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania.  
Walidator SEO

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki title / licznik znaków 
podczas wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki ‘zajawka’ / licznik 
znaków podczas wpisywania

Tagi dla wew. 
wyszukiwarki

Wyróżnienie w 
wyszukiwaniu

Dotyczy wewnętrznej 
wyszukiwarki  / TABELA 
(?) / Podział podserwisy

Priorytet dla wew. 
wyszukiwania

Link do rezerwacji 
zewnętrznej

Podaj bezpośredni link do rezerwacji na 
stronie obiektu / Systemu rezerwacji

Link otwierany w nowym 
oknie



gastronomia

Strona 3

Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola

Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę obiektu. title

tak Typ obiektu tak brak Tabela – kolumna 4 typ_obiektu_gastronomicznego

tak Rodzaj kuchni tak brak
Tabela – kolumna 5

rodzaj_kuchni

Karta Polska checkbox nie brak karta_wydarzenie_karta

Certyfikat POT checkbox nie brak karta_wydarzenie_certyfikat

Lokalizacja 

tak Państwo tak tak polozenie_lokalizacja_kraj

tak Województwo tak tak polozenie_lokalizacja_wojewodztwo

tak Powiat tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_miasto

tak Typ adresu tak nie Tabela – kolumna 1 polozenie_lokalizacja_adres_typ_adresu

tak Nazwa ulicy tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_domu

tak Numer mieszkania tekst wiele linii nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_mieszkania

tak Kod pocztowy liczbowe tak tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX Wymuszanie formatu polozenie_lokalizacja_adres_kod_pocztowy

tak Szerokość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_szerokosc_geo

tak Długość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_dlugosc_geo

tak Wysokość m.n.p.m liczbowe nie polozenie_wysokosc

tak Region turystyczny tak Tabela – kolumna 2 polozenie_typ_srodowiska_region

tak Położenie tak tak Określ położenie obiektu. Tabela – kolumna 8 polozenie_typ_srodowiska_rodzaj

tak Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst

Dostępność

Dostępność radiobutton tak nie godziny_otwarcia__informacjedostepnosc

Data otwarcia format daty nie godziny_otwarcia_otwarcie_dzien_miesiac

Data zamknięcia format daty nie godziny_otwarcia_zamkniecie_dzien_miesiac

tak Poniedziałek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_pongodziny_otwarcia

tak Wtorek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_wtgodziny_otwarcia

tak Środa format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_srgodziny_otwarcia

tak Czwartek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_czwgodziny_otwarcia

tak Piątek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ptgodziny_otwarcia

tak Sobota format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_sogodziny_otwarcia

tak Niedziela format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ndgodziny_otwarcia

tak Cały tydzień format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_tydzgodziny_otwarcia

tak Uwagii nie godziny_otwarcia_wyjatki_tekst

tak Ceny tekstowe 1 linia tak nie ceny_udogodnienia_ceny

tak Zniżki nie nie Wybierz zniżki, które oferuje obiekt.
Tabela – kolumna 20

ceny_udogodnienia_znizki

tak Udogodnienia tak Tabela – kolumna 14 ceny_udogodnienia_rodzaj_udogodnienia

tak Uwagi nie ceny_udogodnienia_wyjatki_tekst

Kontakt

tak Telefon liczbowe nie kontakt__stacjonarnytele_numer

tak Telefon liczbowe nie kontakt__dodatkowytele_numer

tak Numer Specjalny liczbowe nie brak kontakt__specjalnytele_numer

tak Telefon komórkowy liczbowe nie kontakt__komorkowytele_numer

tak Fax liczbowe nie kontakt__faxtele_numer

tak Email tekstowe 1 linia tak kontakt_email

tak www tekstowe 1 linia tak kontakt_adres_url

tak Pola tekstowe nie kontakt_komunikator

tak Social media Pola tekstowe nie tak Podaj linki do dostępnych social media. social_media_link

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków Opisz w kilku słowach ofertę Twojego obiektu opis_pelny_tekst

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

tak Galeria Link / plik nie Obrazek / plik Galeria obrazków Galeria dot. obiektu

tak Panorama / Film 360 Link / plik nie Obrazek / plik Film lub zdjęcie sferyczne

tak Obiekt 3d Link / plik nie plik Obiekt 3d Obiekt 3d Wartość – obecna

nie Logotyp Link / plik nie Logotyp logotyp

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak radiobutton nie

tak liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

pole wielokrotnego 
wyboru

Podaj typ obiektu gastronomicznego. 
Maksymalnie można wybrać dwie pozycje.

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz rodzaj kuchni. Maksymalnie można 
wybrać dwie pozycje.

Zaznacz, jeśli uczestniczysz w programie 
"Karta Polska" - Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

Zaznacz jeśli otrzymałeś Certyfikat na 
"Najlepszy Produkt Turystyczny" przyznawany 
przez Polską Organizację Turystyczną.

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzenia

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

DD.dddddd(DD=m
ax.90, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
N 52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

DD.dddddd(DD=m
ax.360, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
E 52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

Przy obiektach położonych w górach wpisz 
wysokość m.n.p.m np.: 1000 m.n.p.m

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć więcej 
regionów użyj opcji ctrl.

pole wielokrotnego 
wyboru

W przypadku, jeśli dojazd do obiektu jest 
utrudniony, napisz wskazówki.

Określ czy obiekt jest całoroczny czy 
sezonowy.

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

pole tesktowe wiele 
linii

Udogodnienia i 
usługi:

Wpisz przedział cen za główne dania jakie 
obiekt oferuje np.: 30-40 PLN

pole wielokrotnego 
wyboru

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz udogodnienia i usługi oferowane 
przez obiekt.

pole tesktowe wiele 
linii

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Proszę podać nr specjalny: np. nr bezpłatny 0 
801…

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
faxu

poprawny adres 
email

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

Wymuszanie poprawnego 
adresu email / link do email

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Wymuszanie prawidłowego 
adresu www / link do www 
(no-follow)

Komunikatory 
internetowe

Podaj loginy dla komunikatorów np. 
WhatsUP, Skype, Viber, GG, Jabber

Dla każdego komunikatora 
osobna linia / tabela – linki 
aktywne

Pola zawierające aktywny link 
do fanpage. Dla każdego 
fanpage jedna komórka. 
Rodzaje fanpage definiowane 
odgórnie / tabela

W kilku słowach zachęć turystę do odwiedzin 
w Twoim obiekcie.

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania.  
Walidator SEO

Pole zawierające logotyp w 
formacie jpg, png, gif. 
Możliwość skalowania

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki title / licznik znaków 
podczas wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki ‘zajawka’ / licznik 
znaków podczas wpisywania

Tagi dla wew. 
wyszukiwarki

Wyróżnienie w 
wyszukiwaniu

Dotyczy wewnętrznej 
wyszukiwarki  / TABELA 
(?) / Podział podserwisy

Priorytet dla wew. 
wyszukiwania
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Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola

Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę obiektu. title

tak Rodzaj atrakcji tak brak Podaj rodzaj atrakcji.
Tabela – kolumna 39

rodzaj_aktywnie_

Karta Polska checkbox nie brak karta_wydarzenie_karta

Certyfikat POT checkbox nie brak karta_wydarzenie_certyfikat

Lokalizacja 

tak Państwo tak tak polozenie_lokalizacja_kraj

tak Województwo tak tak polozenie_lokalizacja_wojewodztwo

tak Powiat tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_miasto

tak Typ adresu tak nie Tabela – kolumna 1 polozenie_lokalizacja_adres_typ_adresu

tak Nazwa ulicy tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_domu

tak Numer mieszkania tekst wiele linii nie nie

tak Kod pocztowy liczbowe tak tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX Wymuszanie formatu polozenie_lokalizacja_adres_kod_pocztowy

tak Szerokość Geograficzna liczbowe nie

tak Długość Geograficzna liczbowe nie

tak Wysokość m.n.p.m liczbowe nie polozenie_wysokosc

tak Region turystyczny tak Tabela – kolumna 2 polozenie_typ_srodowiska_region

tak Położenie tak tak Określ położenie obiektu. Tabela – kolumna 8 polozenie_typ_srodowiska_rodzaj

tak Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst

Dostępność

Dostępność radiobutton nie nie godziny_otwarcia__informacjedostepnosc

Data otwarcia tekstowe 1 linia nie godziny_otwarcia_otwarcie_dzien_miesiac

Data zamknięcia tekstowe 1 linia nie godziny_otwarcia_zamkniecie_dzien_miesiac

tak Poniedziałek tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM

tak Wtorek tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM

tak Środa tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM

tak Czwartek tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM

tak Piątek tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM

tak Sobota tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM

tak Niedziela tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM

tak Cały tydzień tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM

tak Uwagii nie godziny_otwarcia_wyjatki_tekst

tak Ceny Liczbowa tak nie ceny_udogodnienia_ceny

tak Zniżki nie nie Wybierz zniżki, które oferuje obiekt.
Tabela – kolumna 27

ceny_udogodnienia_znizki

tak Udogodnienia tak
Tabela – kolumna 40

ceny_udogodnienia_rodzaj_udogodnienia

tak Uwagi nie ceny_udogodnienia_wyjatki_tekst

Kontakt

tak Telefon liczbowe nie Format XX XXXXXXXXX kontakt__stacjonarnytele_numer

tak Telefon liczbowe nie Format XX XXXXXXXXX kontakt__dodatkowytele_numer

tak Numer Specjalny liczbowe nie brak kontakt__specjalnytele_numer

tak Telefon komórkowy liczbowe nie Format XX XXXXXXXXX kontakt__komorkowytele_numer

tak Fax liczbowe nie Format XX XXXXXXXXX kontakt__faxtele_numer

tak Email tekstowe 1 linia tak poprawny adres email kontakt_email

tak www tekstowe 1 linia tak kontakt_adres_url

tak Pola tekstowe nie kontakt_komunikator

tak Social media Pola tekstowe nie tak Podaj linki do dostępnych social media. social_media_link

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków opis_pelny_tekst

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

tak Galeria Link / plik nie Obrazek / plik Galeria obrazków Galeria dot. obiektu

tak Panorama / Film 360 Link / plik nie Obrazek / plik Film lub zdjęcie sferyczne

tak Obiekt 3d Link / plik nie plik Obiekt 3d Obiekt 3d Wartość – obecna

nie Logotyp Plik nie Logotyp logotyp

Rodzaj sprzętu

Rodzaj sprzętu nie Tabela – kolumna 49 rodzaj_sprzetu_typ_sprzetu_

tekst wiele linii nie rodzaj_sprzetu__informacje_tekst

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak radiobutton nie

tak liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

pole wielokrotnego 
wyboru

Zaznacz, jeśli uczestniczysz w programie 
"Karta Polska" - Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

Zaznacz, jeśli otrzymałeś Certyfikat na 
"Najlepszy Produkt Turystyczny" 
przyznawany przez Polską Organizację 
Turystyczną.

Widoczne w aplikacji z możliwością 
rozszerzenia przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / możliwość 
rozszerzenia

Widoczne w aplikacji z możliwością 
rozszerzenia przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / możliwość 
rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / możliwość 
rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

polozenie_lokalizacja_adres_numer_mieszkani
a

DD.dddddd(DD=max.90
, dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, 
sekundach i częściach setnych sekundy 
np.: 52132411 = N 52°13’24.11"

Określana wstępnie na podstawie 
wpisanego adresu / możliwość ręcznej 
korekty

polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_szero
kosc_geo

DD.dddddd(DD=max.36
0, dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, 
sekundach i częściach setnych sekundy 
np.: 52132411 = E 52°13’24.11"

Określana wstępnie na podstawie 
wpisanego adresu / możliwość ręcznej 
korekty

polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_dlugo
sc_geo

Przy obiektach położonych w górach wpisz 
wysokość m.n.p.m np.: 1000 m.n.p.m

Określana wstępnie na podstawie 
wpisanego adresu / możliwość ręcznej 
korekty

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć więcej 
regionów użyj opcji ctrl.

pole wielokrotnego 
wyboru

W przypadku, jeśli dojazd do obiektu jest 
utrudniony, napisz wskazówki.

Określ czy obiekt jest całoroczny czy 
sezonowy.

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_pongodzi
ny_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_wtgodzin
y_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_srgodzin
y_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_czwgodzi
ny_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ptgodzin
y_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_sogodzin
y_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ndgodzin
y_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_tydzgodz
iny_otwarcia

pole tesktowe wiele 
linii

Udogodnienia, biety, 
usługi:

Wpisz przedział cen za główne dania jakie 
obiekt oferuje np.: 30-40 PLN

pole wielokrotnego 
wyboru

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz udogodnienia i usługi oferowane 
przez obiekt.

pole tesktowe wiele 
linii

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko cyfry / 
walidacja / link do telefonu

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko cyfry / 
walidacja / link do telefonu

Proszę podać nr specjalny: np. nr 
bezpłatny 0 801…

Wymuszanie formatu / tylko cyfry / 
walidacja / link do telefonu

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko cyfry / 
walidacja / link do telefonu

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko cyfry / 
walidacja / link do faxu

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

Wymuszanie poprawnego adresu email / 
link do email

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Wymuszanie prawidłowego adresu 
www / link do www (no-follow)

Komunikatory 
internetowe

Podaj loginy dla komunikatorów np. 
WhatsUP, Skype, Viber, GG, Jabber

Dla każdego komunikatora osobna linia / 
tabela – linki aktywne

Pola zawierające aktywny link do 
fanpage. Dla każdego fanpage jedna 
komórka. Rodzaje fanpage definiowane 
odgórnie / tabela

W kilku słowach zachęć turystę do 
odwiedzin w Twoim obiekcie.

Informacja/podpowiedz dla SEO / licznik 
znaków które pozostały do wpisania

Opisz w kilku słowach ofertę Twojego 
obiektu

Informacja/podpowiedz dla SEO / licznik 
znaków które pozostały do wpisania.  
Walidator SEO

Pole zawierające logotyp w formacie jpg, 
png, gif. Możliwość skalowania

pole wielokrotnego 
wyboru

Podaj typ wypożyczanego sprzętu 
sprzętu np.: rodzaj jachtu

Dodatkowe 
informacje

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z komórki title / 
licznik znaków podczas wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z komórki ‘zajawka’ / 
licznik znaków podczas wpisywania

Tagi dla wew. 
wyszukiwarki

Wyróżnienie w 
wyszukiwaniu

Dotyczy wewnętrznej wyszukiwarki  / 
TABELA (?) / Podział podserwisy

Priorytet dla wew. 
wyszukiwania



rozrywka

Strona 5

Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola
Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę obiektu. title

tak Rodzaj atrakcji tak brak Tabela – kolumna 9 rozrywka_

tak Muzyka nie tak Tabela – kolumna 22 muzyka_

Karta Polska checkbox nie brak karta_wydarzenie_karta

Certyfikat POT checkbox nie brak karta_wydarzenie_certyfikat
Lokalizacja 

Państwo polozenie_lokalizacja_kraj

Województwo polozenie_lokalizacja_wojewodztwo

Powiat polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_miasto

tak Typ adresu nie nie Tabela – kolumna 1 polozenie_lokalizacja_adres_typ_adresu

tak Nazwa ulicy tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_domu

tak Numer mieszkania tekstowe nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_mieszkania

tak Kod pocztowy tekstowe nie tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX polozenie_lokalizacja_adres_kod_pocztowy

tak Szerokość Geograficzna tekstowe 1 linia nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_szerokosc_geo

tak Długość Geograficzna tekstowe 1 linia nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_dlugosc_geo

tak Region turystyczny tak Tabela – kolumna 2 polozenie_typ_srodowiska_region

tak Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst
Dostępność

tak Poniedziałek tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_pongodziny_otwarcia

tak Wtorek tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_wtgodziny_otwarcia

tak Środa tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_srgodziny_otwarcia

tak Czwartek tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_czwgodziny_otwarcia

tak Piątek tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ptgodziny_otwarcia

tak Sobota tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_sogodziny_otwarcia

tak Niedziela tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ndgodziny_otwarcia

tak Cały tydzień tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_tydzgodziny_otwarcia

tak Uwagii nie godziny_otwarcia_wyjatki_tekst

tak Bilety liczbowe nie nie bilety_udogodnienia_ceny

tak Zniżki nie nie Wybierz zniżki, które oferuje obiekt. Tabela – kolumna 23 bilety_udogodnienia_znizki

tak Udogodnienia nie nie Tabela – kolumna 24 bilety_udogodnienia_rodzaj_udogodnienia

tak Uwagii nie bilety_udogodnienia_wyjatki_tekst
Kontakt

tak Telefon liczbowe nie kontakt__stacjonarnytele_numer

tak Telefon liczbowe nie kontakt__dodatkowytele_numer

tak Numer Specjalny liczbowe nie brak kontakt__specjalnytele_numer

tak Telefon komórkowy liczbowe nie kontakt__komorkowytele_numer

tak Fax liczbowe nie kontakt__faxtele_numer

tak Email tekstowe 1 linia tak kontakt_email

tak www tekstowe 1 linia tak kontakt_adres_url

tak Pola tekstowe nie kontakt_komunikator

tak Social media Pola tekstowe nie tak Podaj linki do dostępnych social media. social_media_link

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków Opisz w kilku słowach ofertę Twojego obiektu opis_pelny_tekst

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

tak Galeria Link / plik nie Obrazek / plik Galeria obrazków Galeria dot. obiektu

tak Panorama / Film 360 Link / plik nie Obrazek / plik Film lub zdjęcie sferyczne

tak Obiekt 3d Link / plik nie plik Obiekt 3d Obiekt 3d Wartość – obecna

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak radiobutton nie

tak liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

pole wielokrotnego 
wyboru

Podaj rodzaj atrakcji. Maksymalnie można 
wybrać dwie pozycje.

pole wielokrotnego 
wyboru

Dotyczy tylko klubów, pubów i dyskotek. Pole 
wielokrotnego wyboru.

Zaznacz, jeśli uczestniczysz w programie 
"Karta Polska" - Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

Zaznacz, jeśli otrzymałeś Certyfikat na 
"Najlepszy Produkt Turystyczny" przyznawany 
przez Polską Organizację Turystyczną.

automatyczne 
wypełnione

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzeniaautomatyczne 

wypełnione

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzeniaautomatyczne 

wypełnione
Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia
Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

DD.dddddd(DD=m
ax.90, 
dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
N 52°13’24.11"

DD.dddddd(DD=m
ax.360, 
dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
E 52°13’24.11"

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć więcej 
regionów użyj opcji ctrl.

W przypadku, jeśli dojazd do obiektu jest 
utrudniony, napisz wskazówki.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

pole tesktowe wiele 
linii

Bilety i 
udogodnienia:

Podaj najniższą i najwyższą cenę biletu. Jeśli 
jest wstęp wolny wpisz wartość: 0

Jeśli podana jest wartość 
zero, we frontendzie powinno 
wyświetlać się "Wstęp wolny"

pole wielokrotnego 
wyboru

pole wielokrotnego 
wyboru

Przedstaw informacje na temat udogodnień, 
które mogą być dostępne dla klientów 
obiektu.

pole tesktowe wiele 
linii

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Proszę podać nr specjalny: np. nr bezpłatny 0 
801…

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
faxu

poprawny adres 
email

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

Wymuszanie poprawnego 
adresu email / link do email

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Wymuszanie prawidłowego 
adresu www / link do www 
(no-follow)

Komunikatory 
internetowe

Podaj loginy dla komunikatorów np. 
WhatsUP, Skype, Viber, GG, Jabber

Dla każdego komunikatora 
osobna linia / tabela – linki 
aktywne

Pola zawierające aktywny link 
do fanpage. Dla każdego 
fanpage jedna komórka. 
Rodzaje fanpage definiowane 
odgórnie / tabela

W kilku słowach zachęć turystę do odwiedzin 
w Twoim obiekcie.

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania.  
Walidator SEO

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki title / licznik znaków 
podczas wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki ‘zajawka’ / licznik 
znaków podczas wpisywania

Tagi dla wew. 
wyszukiwarki

Wyróżnienie w 
wyszukiwaniu

Dotyczy wewnętrznej 
wyszukiwarki  / TABELA 
(?) / Podział podserwisy

Priorytet dla wew. 
wyszukiwania
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Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola
Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę obiektu. title

tak Rodzaj szlaku tak brak Wybierz rodzaj szlaku Tabela – kolumna 48 rodzaj_szlaku_

Skala trudności radiobutton nie Wybierz skalę trudności szlaku. skala_trudnosci_

Karta Polska checkbox nie brak karta_wydarzenie_karta

Certyfikat POT checkbox nie brak karta_wydarzenie_certyfikat
Przebieg szlaku

Państwo polozenie_lokalizacja_kraj

Województwo tak entry_wojewodztwo

Powiat entry_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_miasto

Region turystyczny tak Tabela przebieg_typ_srodowiska_region

Długość szlaku nie Wpisz długość szlaku. przebieg_dlugosc_szlaku_

Sposób przebycia tak Wybierz sposób przebycia szlaku Tabela – kolumna 49
Organizator

tak Organizator tekstowe 1 linia tak brak Podaj nazwę organizatora/zarządcy szlaku. organizator

Państwo organizator_lokalizacja_kraj

tak Województwo organizator_wojewodztwo

Powiat tekstowe organizator_powiat

Gmina tekstowe 1 linia nie nie organizator_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia nie nie organizator_miasto

Typ adresu nie nie Tabela – kolumna 1 organizator_adres_typ_adresu

Nazwa ulicy tekstowe 1 linia nie nie organizator_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie organizator_adres_numer_domu

Numer mieszkania tekstowe nie nie organizator_adres_numer_mieszkania

tak Kod pocztowy tekstowe nie tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX organizator_adres_kod_pocztowy

tak Telefon tekstowe 1 linia nie organizator_kontakt__stacjonarnytele_numer

tak Telefon tekstowe 1 linia nie organizator_kontakt__dodatkowytele_numer

tak Numer Specjalny liczbowe nie brak kontakt__specjalnytele_numer

tak Telefon komórkowy liczbowe nie kontakt__komorkowytele_numer

tak Fax liczbowe nie kontakt__faxtele_numer

tak Email tekstowe 1 linia tak kontakt_email

tak www tekstowe 1 linia nie organizator_kontakt_adres_url

tak tekst wiele linii nie organizator_kontakt_komunikator

tak Social media Pola tekstowe nie tak Podaj linki do dostępnych social media. social_media_link

nie Logotyp Plik nie Logotyp logotyp

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków Zamieść pełny opis szlaku opis_pelny_tekst

Udogodnienia nie Tabela – kolumna 38 rodzaj_udogodnienia

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

tak Galeria Link / plik nie Obrazek / plik Galeria obrazków Galeria dot. obiektu

tak Panorama / Film 360 Link / plik nie Obrazek / plik Film lub zdjęcie sferyczne

tak Obiekt 3d Link / plik nie plik Obiekt 3d Obiekt 3d Wartość – obecna

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak radiobutton nie

tak liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

pole jednokrotnego 
wyboru

Zaznacz, jeśli uczestniczysz w programie 
"Karta Polska" - Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

Zaznacz, jeśli otrzymałeś Certyfikat na 
"Najlepszy Produkt Turystyczny" przyznawany 
przez Polską Organizację Turystyczną.

automatyczne 
wypełnione

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzeniapole wielokrotnego 

wyboru

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzeniapole wielokrotnego 

wyboru
Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia
Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć więcej 
regionów użyj opcji ctrl.

pole tekstowe wiele 
lini

pole tekstowe wiele 
lini

automatyczne 
wypełnione

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

Format +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Format +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać nr specjalny: np. nr bezpłatny 0 
801…

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
faxu

poprawny adres 
email

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

Wymuszanie poprawnego 
adresu email / link do email

domyslnie wpisane 
http://

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Komunikatory 
internetowe

Proszę podać nazwę komunikatora/ów oraz 
nazwę lub numer użytkownika np.: Skype: 
test, GaduGadu: 5656565656

Pola zawierające aktywny link 
do fanpage. Dla każdego 
fanpage jedna komórka. 
Rodzaje fanpage definiowane 
odgórnie / tabela

Pole zawierające logotyp w 
formacie jpg, png, gif. 
Możliwość skalowania

Zachęć w kilku słowach turystę do przebycia 
szlaku

pole wielokrotnego 
wyboru

Przedstaw informacje na temat udogodnień, 
które mogą być dostępne dla klientów 
obiektu.

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki title / licznik znaków 
podczas wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki ‘zajawka’ / licznik 
znaków podczas wpisywania

Tagi dla wew. 
wyszukiwarki

Wyróżnienie w 
wyszukiwaniu

Dotyczy wewnętrznej 
wyszukiwarki  / TABELA 
(?) / Podział podserwisy

Priorytet dla wew. 
wyszukiwania



bankomaty

Strona 7

Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola

Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę obiektu. title

Lokalizacja 

tak Państwo tak tak polozenie_lokalizacja_kraj

tak Województwo tak tak

tak Powiat tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_miasto

tak Typ adresu pole jednokrotnego wyboru tak nie Tabela – kolumna 1

tak Nazwa ulicy tekstowe 1 linia tak nie

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie

tak Numer mieszkania tekst wiele linii nie nie

tak Kod pocztowy liczbowe tak tak Wymuszanie formatu

tak Szerokość Geograficzna liczbowe nie

tak Długość Geograficzna liczbowe nie

tak Wysokość m.n.p.m liczbowe nie polozenie_wysokosc

tak Region turystyczny pole wielokrotnego wyboru tak Tabela – kolumna 2

tak Położenie pole wielokrotnego wyboru tak tak Określ położenie obiektu. Tabela – kolumna 8 polozenie_typ_srodowiska_rodzaj

tak Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków opis_pelny_tekst

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak Tagi dla wew. wyszukiwarki tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak Wyróżnienie w wyszukiwaniu radiobutton nie

tak Priorytet dla wew. wyszukiwania liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia przez 
adminstratora / Domyślnie Polska 
/ możliwość rozszerzenia

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia przez 
adminstratora / Domyślnie 
Śląskie / możliwość 
rozszerzenia

polozenie_lokalizacja_wojewodzt
wo

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

polozenie_lokalizacja_adres_typ_
adresu

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, 
jeśli w adresie obiektu ulica nie 
występuje należy powtórzyć 
nazwę miejscowości.

polozenie_lokalizacja_adres_naz
wa_ulicy

polozenie_lokalizacja_adres_num
er_domu

polozenie_lokalizacja_adres_num
er_mieszkania

Wpisz kod pocztowy w formacie 
XX-XXX

polozenie_lokalizacja_adres_kod
_pocztowy

DD.dddddd(DD=max.90, 
dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, 
minutach, sekundach i częściach 
setnych sekundy np.: 52132411 
= N 52°13’24.11"

Określana wstępnie na podstawie 
wpisanego adresu / możliwość 
ręcznej korekty

polozenie_lokalizacja_wspolrzedn
e_geo_szerokosc_geo

DD.dddddd(DD=max.360, 
dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, 
minutach, sekundach i częściach 
setnych sekundy np.: 52132411 
= E 52°13’24.11"

Określana wstępnie na podstawie 
wpisanego adresu / możliwość 
ręcznej korekty

polozenie_lokalizacja_wspolrzedn
e_geo_dlugosc_geo

Przy obiektach położonych w 
górach wpisz wysokość m.n.p.m 
np.: 1000 m.n.p.m

Określana wstępnie na podstawie 
wpisanego adresu / możliwość 
ręcznej korektyWybierz region turystyczny, w 

którym położony jest obiekt. Aby 
zaznaczyć więcej regionów użyj 
opcji ctrl.

polozenie_typ_srodowiska_regio
n

W przypadku, jeśli dojazd do 
obiektu jest utrudniony, napisz 
wskazówki.

W kilku słowach zachęć turystę 
do odwiedzin w Twoim obiekcie.

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania

Opisz w kilku słowach ofertę 
Twojego obiektu

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania.  Walidator 
SEO

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać 
w wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z komórki 
title / licznik znaków podczas 
wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z komórki 
‘zajawka’ / licznik znaków 
podczas wpisywania

Dotyczy wewnętrznej 
wyszukiwarki  / TABELA (?) / 
Podział podserwisy



policja - szpital - pogotowie

Strona 8

Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola
Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę obiektu. title

tak Typ obiektu pole wielokrotnego wyboru tak brak Tabela – kolumna 50 typ_obiektu_uniwersalny

Lokalizacja 

tak Państwo tak tak polozenie_lokalizacja_kraj

tak Województwo tak tak

tak Powiat tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_miasto

tak Typ adresu pole jednokrotnego wyboru tak nie Tabela – kolumna 1

tak Nazwa ulicy tekstowe 1 linia tak nie

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie

tak Numer mieszkania tekst wiele linii nie nie

tak Kod pocztowy liczbowe tak tak Wymuszanie formatu

tak Szerokość Geograficzna liczbowe nie

tak Długość Geograficzna liczbowe nie

tak Wysokość m.n.p.m liczbowe nie polozenie_wysokosc

tak Region turystyczny pole wielokrotnego wyboru tak Tabela – kolumna 2

tak Położenie pole wielokrotnego wyboru tak tak Określ położenie obiektu. Tabela – kolumna 8 polozenie_typ_srodowiska_rodzaj

tak Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst

Dostępność

Dostępność radiobutton tak nie

tak Poniedziałek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin

tak Wtorek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin

tak Środa format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin

tak Czwartek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin

tak Piątek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin

tak Sobota format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin

tak Niedziela format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin

tak Cały tydzień format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin

tak Uwagii pole tesktowe wiele linii nie godziny_otwarcia_wyjatki_tekst

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków opis_pelny_tekst

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak Tagi dla wew. wyszukiwarki tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak Wyróżnienie w wyszukiwaniu radiobutton nie

tak Priorytet dla wew. wyszukiwania liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

Podaj typ obiektu. Maksymalnie 
można wybrać dwie pozycje.

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia przez 
adminstratora / Domyślnie Polska 
/ możliwość rozszerzenia

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia przez 
adminstratora / Domyślnie 
Śląskie / możliwość 
rozszerzenia

polozenie_lokalizacja_wojewodzt
wo

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

polozenie_lokalizacja_adres_typ_
adresu

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, 
jeśli w adresie obiektu ulica nie 
występuje należy powtórzyć 
nazwę miejscowości.

polozenie_lokalizacja_adres_naz
wa_ulicy

polozenie_lokalizacja_adres_num
er_domu

polozenie_lokalizacja_adres_num
er_mieszkania

Wpisz kod pocztowy w formacie 
XX-XXX

polozenie_lokalizacja_adres_kod
_pocztowy

DD.dddddd(DD=max.90, 
dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, 
minutach, sekundach i częściach 
setnych sekundy np.: 52132411 
= N 52°13’24.11"

Określana wstępnie na podstawie 
wpisanego adresu / możliwość 
ręcznej korekty

polozenie_lokalizacja_wspolrzedn
e_geo_szerokosc_geo

DD.dddddd(DD=max.360, 
dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, 
minutach, sekundach i częściach 
setnych sekundy np.: 52132411 
= E 52°13’24.11"

Określana wstępnie na podstawie 
wpisanego adresu / możliwość 
ręcznej korekty

polozenie_lokalizacja_wspolrzedn
e_geo_dlugosc_geo

Przy obiektach położonych w 
górach wpisz wysokość m.n.p.m 
np.: 1000 m.n.p.m

Określana wstępnie na podstawie 
wpisanego adresu / możliwość 
ręcznej korektyWybierz region turystyczny, w 

którym położony jest obiekt. Aby 
zaznaczyć więcej regionów użyj 
opcji ctrl.

polozenie_typ_srodowiska_regio
n

W przypadku, jeśli dojazd do 
obiektu jest utrudniony, napisz 
wskazówki.

Określ czy obiekt jest całoroczny 
czy sezonowy.

godziny_otwarcia__informacjedo
stepnosc

Podaj godziny otwarcia w 
formacie GG.MM-GG.MM np.: 
10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwar
cia_pongodziny_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w 
formacie GG.MM-GG.MM np.: 
10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwar
cia_wtgodziny_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w 
formacie GG.MM-GG.MM np.: 
10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwar
cia_srgodziny_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w 
formacie GG.MM-GG.MM np.: 
10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwar
cia_czwgodziny_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w 
formacie GG.MM-GG.MM np.: 
10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwar
cia_ptgodziny_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w 
formacie GG.MM-GG.MM np.: 
10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwar
cia_sogodziny_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w 
formacie GG.MM-GG.MM np.: 
10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwar
cia_ndgodziny_otwarcia

Podaj godziny otwarcia w 
formacie GG.MM-GG.MM np.: 
10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola 
nie wypełniamy.

godziny_otwarcia_godziny_otwar
cia_tydzgodziny_otwarcia

W kilku słowach zachęć turystę 
do odwiedzin w Twoim obiekcie.

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania

Opisz w kilku słowach ofertę 
Twojego obiektu

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania.  Walidator 
SEO

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać 
w wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z komórki 
title / licznik znaków podczas 
wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z komórki 
‘zajawka’ / licznik znaków 
podczas wpisywania

Dotyczy wewnętrznej 
wyszukiwarki  / TABELA (?) / 
Podział podserwisy
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Strona 9

Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola
Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę atrakcji. title

Karta Polska checkbox nie brak karta_wydarzenie_karta

Certyfikat POT checkbox nie brak karta_wydarzenie_certyfikat
Lokalizacja 

Państwo polozenie_lokalizacja_kraj

Województwo polozenie_lokalizacja_wojewodztwo

Powiat polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_miasto

Szerokość Geograficzna tekstowe 1 linia nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_szerokosc_geo

Długość Geograficzna tekstowe 1 linia nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_dlugosc_geo

Region turystyczny tak Tabela – kolumna 2 polozenie_typ_srodowiska_region

Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst

Dostępność

Dostępność radiobutton tak nie godziny_otwarcia__informacjedostepnosc

Data otwarcia format daty nie godziny_otwarcia_otwarcie_dzien_miesiac

Data zamknięcia format daty nie godziny_otwarcia_zamkniecie_dzien_miesiac

tak Poniedziałek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_pongodziny_otwarcia

tak Wtorek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_wtgodziny_otwarcia

tak Środa format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_srgodziny_otwarcia

tak Czwartek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_czwgodziny_otwarcia

tak Piątek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ptgodziny_otwarcia

tak Sobota format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_sogodziny_otwarcia

tak Niedziela format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ndgodziny_otwarcia

tak Cały tydzień format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_tydzgodziny_otwarcia

tak Uwagii nie godziny_otwarcia_wyjatki_tekst

tak Bilety tekstowe 1 linia nie nie bilety_udogodnienia_ceny

tak Zniżki nie nie Wybierz zniżki, które oferuje obiekt. bilety_udogodnienia_znizki

tak Udogodnienia nie nie bilety_udogodnienia_rodzaj_udogodnienia

tak Usługi dodatkowe nie nie bilety_udogodnienia_uslugi_dodatkowe_

tak Uwagi nie bilety_udogodnienia_wyjatki_tekst
Organizator

tak Organizator tekstowe 1 linia tak brak Podaj nazwę organizatora/zarządcy szlaku. organizator

Państwo organizator_lokalizacja_kraj

tak Województwo organizator_wojewodztwo

Powiat tekstowe organizator_powiat

Gmina tekstowe 1 linia nie nie organizator_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia nie nie organizator_miasto

Typ adresu nie nie Tabela – kolumna 1 organizator_adres_typ_adresu

Nazwa ulicy tekstowe 1 linia nie nie organizator_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie organizator_adres_numer_domu

Numer mieszkania tekstowe nie nie organizator_adres_numer_mieszkania

tak Kod pocztowy tekstowe nie tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX organizator_adres_kod_pocztowy

tak Telefon tekstowe 1 linia nie organizator_kontakt__stacjonarnytele_numer

tak Telefon tekstowe 1 linia nie organizator_kontakt__dodatkowytele_numer

tak Numer Specjalny liczbowe nie brak kontakt__specjalnytele_numer

tak Telefon komórkowy liczbowe nie kontakt__komorkowytele_numer

tak Fax liczbowe nie kontakt__faxtele_numer

tak Email tekstowe 1 linia tak kontakt_email

tak www tekstowe 1 linia nie organizator_kontakt_adres_url

tak tekst wiele linii nie organizator_kontakt_komunikator

tak Social media Pola tekstowe nie tak Podaj linki do dostępnych social media. social_media_link

nie Logotyp Plik nie Logotyp logotyp

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków Zamieść pełny opis szlaku opis_pelny_tekst

Udogodnienia nie Tabela rodzaj_udogodnienia

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

tak Galeria Link / plik nie Obrazek / plik Galeria obrazków Galeria dot. obiektu

tak Panorama / Film 360 Link / plik nie Obrazek / plik Film lub zdjęcie sferyczne

tak Obiekt 3d Link / plik nie plik Obiekt 3d Obiekt 3d Wartość – obecna

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak radiobutton nie

tak liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

Zaznacz, jeśli uczestniczysz w programie 
"Karta Polska" - Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

Zaznacz, jeśli otrzymałeś Certyfikat na 
"Najlepszy Produkt Turystyczny" przyznawany 
przez Polską Organizację Turystyczną.

automatyczne 
wypełnione

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzeniaautomatyczne 

wypełnione

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzeniaautomatyczne 

wypełnione
Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia
Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

DD.dddddd(DD=m
ax.90, 
dd=max.60)

Tylko dla obiektów punktowych. Wyrażona w 
stopniach, minutach, sekundach i częściach 
setnych sekundy np.: 52132411 = N 
52°13’24.11"

DD.dddddd(DD=m
ax.360, 
dd=max.60)

Tylko dla obiektów punktowych. Wyrażona w 
stopniach, minutach, sekundach i częściach 
setnych sekundy np.: 52132411 = E 
52°13’24.11"

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć więcej 
regionów użyj opcji ctrl.

W przypadku, jeśli dojazd do atrakcji jest 
utrudniony, napisz wskazówki.

Określ czy obiekt jest całoroczny czy 
sezonowy.

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

pole tesktowe wiele 
linii

Udogodnienia i 
usługi:

Podaj najniższą i najwyższą cenę biletu. Jeśli 
jest wstęp wolny wpisz wartość: 0

Jeśli podana jest wartość 
zero, we frontendzie powinno 
wyświetlać się "Wstęp wolny"

pole wielokrotnego 
wyboru

Lista wartości opisanych w 
arkuszu "Wartości" pkt. 27

pole wielokrotnego 
wyboru

Przedstaw informacje na temat udogodnień, 
które mogą być dostępne dla turystów.

Lista wartości opisanych w 
arkuszu "Wartości" pkt. 28

pole wielokrotnego 
wyboru

Przedstaw informacje na temat usług 
dodatkowych, które mogą być dostępne dla 
turystów.

Lista wartości opisanych w 
arkuszu "Wartości" pkt. 29

pole tesktowe wiele 
linii

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzeniaautomatyczne 

wypełnione

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

Format +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Format +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać nr specjalny: np. nr bezpłatny 0 
801…

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
faxu

poprawny adres 
email

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

Wymuszanie poprawnego 
adresu email / link do email

domyslnie wpisane 
http://

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Komunikatory 
internetowe

Proszę podać nazwę komunikatora/ów oraz 
nazwę lub numer użytkownika np.: Skype: 
test, GaduGadu: 5656565656

Pola zawierające aktywny link 
do fanpage. Dla każdego 
fanpage jedna komórka. 
Rodzaje fanpage definiowane 
odgórnie / tabela

Pole zawierające logotyp w 
formacie jpg, png, gif. 
Możliwość skalowania

Zachęć w kilku słowach turystę do przebycia 
szlaku

pole wielokrotnego 
wyboru

Przedstaw informacje na temat udogodnień, 
które mogą być dostępne dla klientów 
obiektu.

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki title / licznik znaków 
podczas wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki ‘zajawka’ / licznik 
znaków podczas wpisywania

Tagi dla wew. 
wyszukiwarki

Wyróżnienie w 
wyszukiwaniu

Dotyczy wewnętrznej 
wyszukiwarki  / TABELA 
(?) / Podział podserwisy

Priorytet dla wew. 
wyszukiwania
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Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola
Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę obiektu. title

tak checkbox nie brak laureat_
Lokalizacja 

Państwo polozenie_lokalizacja_kraj

Województwo polozenie_lokalizacja_wojewodztwo

Powiat polozenie_lokalizacja_powiat
tak Gmina tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_gmina
tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_miasto

Typ adresu nie nie Tabela – kolumna 1 polozenie_lokalizacja_adres_typ_adresu

Nazwa ulicy tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_nazwa_ulicy
Numer domu tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_domu
Numer mieszkania tekstowe nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_mieszkania

Kod pocztowy tekstowe nie tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX polozenie_lokalizacja_adres_kod_pocztowy

tekstowe 1 linia nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_szerokosc_geo

tekstowe 1 linia nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_dlugosc_geo
Wysokośc n.p.m tekstowe 1 linia nie nie polozenie_wysokosc

Położenie nie nie Tabela – kolumna 3 polozenie_typ_srodowiska_rodzaj

Region turystyczny tak Tabela – kolumna 2 polozenie_typ_srodowiska_region

Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst
Dostępność

Dostępność radiobutton nie nie godziny_otwarcia__informacjedostepnosc

Data otwarcia tekstowe 1 linia nie godziny_otwarcia_otwarcie_dzien_miesiac

Data zamknięcia tekstowe 1 linia nie godziny_otwarcia_zamkniecie_dzien_miesiac

tak Poniedziałek tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_pongodziny_otwarcia

tak Wtorek tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_wtgodziny_otwarcia

tak Środa tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_srgodziny_otwarcia

tak Czwartek tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_czwgodziny_otwarcia

tak Piątek tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ptgodziny_otwarcia

tak Sobota tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_sogodziny_otwarcia

tak Niedziela tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ndgodziny_otwarcia

tak Cały tydzień tekstowe 1 linia nie GG.MM-GG.MM godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_tydzgodziny_otwarcia

tak Uwagii nie godziny_otwarcia_wyjatki_tekst

tak Udogodnienia tak Tabela – kolumna 11 ceny_udogodnienia_rodzaj_udogodnienia

tak Uwagii nie ceny_udogodnienia_wyjatki_tekst
Kontakt

tak Telefon liczbowe nie kontakt__stacjonarnytele_numer

tak Telefon liczbowe nie kontakt__dodatkowytele_numer

tak Numer Specjalny liczbowe nie brak kontakt__specjalnytele_numer

tak Telefon komórkowy liczbowe nie kontakt__komorkowytele_numer

tak Fax liczbowe nie kontakt__faxtele_numer

tak Email tekstowe 1 linia tak kontakt_email

tak www tekstowe 1 linia tak kontakt_adres_url

tak Pola tekstowe nie kontakt_komunikator

tak

tak Social media Pola tekstowe nie tak Podaj linki do dostępnych social media. social_media_link
Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków opis_pelny_tekst

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

tak Galeria Link / plik nie Obrazek / plik Galeria obrazków Galeria dot. obiektu

tak Panorama / Film 360 Link / plik nie Obrazek / plik Film lub zdjęcie sferyczne

Walidacja 
pola

Laureat konkursu na 
najlepsze Centrum 
IT

Dotyczy Centrów i Punktów IT: Określ 
czy obiekt otrzymał nagrodę lub 
wyróżnienie w konkursie na najlepsze 
Centrum Informacji Turystycznej 
organizowanym przez Polską 
Organizację Turystyczną

automatyczne 
wypełnione

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzeniaautomatyczne 

wypełnione

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzeniaautomatyczne 

wypełnione
Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia
Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje 
należy powtórzyć nazwę miejscowości.

Szerokość 
Geograficzna

DD.dddddd(D
D=max.90, 
dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, 
sekundach i częściach setnych sekundy 
np.: 52132411 = N 52°13’24.11"

Długość 
Geograficzna

DD.dddddd(D
D=max.360, 
dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, 
sekundach i częściach setnych sekundy 
np.: 52132411 = E 52°13’24.11"

pole jednokrotnego 
wyboru

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć 
więcej regionów użyj opcji ctrl.

W przypadku, jeśli dojazd do obiektu 
jest utrudniony, napisz wskazówki.

Określ czy punkt informacji turystycznej 
jest czynny cały rok.
Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm
Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm
Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, 
pola nie wypełniamy.
Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, 
pola nie wypełniamy.
Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, 
pola nie wypełniamy.
Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, 
pola nie wypełniamy.
Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, 
pola nie wypełniamy.
Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, 
pola nie wypełniamy.
Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, 
pola nie wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie 
GG.MM-GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli 
obiekt jest nieczynny w danym dniu, 
pola nie wypełniamy.

pole tesktowe wiele 
linii

Udogodnienia i 
usługi:

pole wielokrotnego 
wyboru
pole tesktowe wiele 
linii

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Proszę podać nr specjalny: np. nr bezpłatny 0 
801…

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
faxu

poprawny adres 
email

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

Wymuszanie poprawnego 
adresu email / link do email

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Wymuszanie prawidłowego 
adresu www / link do www 
(no-follow)

Komunikatory 
internetowe

Podaj loginy dla komunikatorów np. WhatsUP, 
Skype, Viber, GG, Jabber

Dla każdego komunikatora 
osobna linia / tabela – linki 
aktywne

Komunikator oparty o 
aplikację mobilną

Pola zawierające aktywny link 
do fanpage. Dla każdego 
fanpage jedna komórka. 
Rodzaje fanpage definiowane 
odgórnie / tabela

Określ krótko lokalizację centrum it. 
Np.: Punkt IT znajduje się w samym 
centrum warszawskiej starówki.
Opisz w kilku słowach ofertę usług 
świadczonych przez centrum.
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Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola

Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę obiektu. title

Lokalizacja 

tak Państwo tak tak polozenie_lokalizacja_kraj

tak Województwo tak tak polozenie_lokalizacja_wojewodztwo

tak Powiat tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_miasto

tak Typ adresu tak nie Tabela – kolumna 1 polozenie_lokalizacja_adres_typ_adresu

tak Nazwa ulicy tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_domu

tak Numer mieszkania tekst wiele linii nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_mieszkania

tak Kod pocztowy liczbowe tak tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX Wymuszanie formatu polozenie_lokalizacja_adres_kod_pocztowy

tak Szerokość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_szerokosc_geo

tak Długość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_dlugosc_geo

tak Wysokość m.n.p.m liczbowe nie polozenie_wysokosc

tak Region turystyczny tak Tabela – kolumna 3 polozenie_typ_srodowiska_region

tak Położenie tak tak Określ położenie obiektu. Tabela – kolumna 2 polozenie_typ_srodowiska_rodzaj

tak Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst

tak Udogodnienia nie nie Tabela – kolumna 12 ceny_udogodnienia_rodzaj_udogodnienia

tak Uwagii nie nie ceny_udogodnienia_wyjatki_tekst

Kontakt

Telefon tekstowe 1 linia nie kontakt__stacjonarnytele_numer

Telefon tekstowe 1 linia nie kontakt__dodatkowytele_numer

Numer Specjalny tekstowe 1 linia nie brak kontakt__specjalnytele_numer

Telefon komórkowy tekstowe 1 linia nie kontakt__komorkowytele_numer

Fax tekstowe 1 linia nie kontakt__faxtele_numer

Email tekstowe 1 linia nie kontakt_email

www tekstowe 1 linia nie kontakt_adres_url

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków Zamieść pełny opis szlaku opis_pelny_tekst

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

tak Galeria Link / plik nie Obrazek / plik Galeria obrazków Galeria dot. obiektu

tak Panorama / Film 360 Link / plik nie Obrazek / plik Film lub zdjęcie sferyczne

tak Obiekt 3d Link / plik nie plik Obiekt 3d Obiekt 3d Wartość – obecna

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak radiobutton nie

tak liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzenia

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

DD.dddddd(DD=
max.90, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach i 
częściach setnych sekundy np.: 52132411 = N 
52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

DD.dddddd(DD=
max.360, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach i 
częściach setnych sekundy np.: 52132411 = E 
52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

Przy obiektach położonych w górach wpisz 
wysokość m.n.p.m np.: 1000 m.n.p.m

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć więcej 
regionów użyj opcji ctrl.

pole wielokrotnego 
wyboru

W przypadku, jeśli dojazd do obiektu jest 
utrudniony, napisz wskazówki.

Udogodnienia i 
usługi:

pole wielokrotnego 
wyboru

pole tesktowe wiele 
linii

Format +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Format +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać nr specjalny: np. nr bezpłatny 0 
801…

Format +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Format +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

poprawny adres 
email

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

domyslnie 
wpisane http://

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Zachęć w kilku słowach turystę do przebycia 
szlaku

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki title / licznik znaków 
podczas wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki ‘zajawka’ / licznik 
znaków podczas wpisywania

Tagi dla wew. 
wyszukiwarki

Wyróżnienie w 
wyszukiwaniu

Dotyczy wewnętrznej 
wyszukiwarki  / TABELA 
(?) / Podział podserwisy

Priorytet dla wew. 
wyszukiwania



wypożyczalnie

Strona 12

Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola
Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę obiektu. title

Lokalizacja 

tak Państwo tak tak polozenie_lokalizacja_kraj

tak Województwo tak tak polozenie_lokalizacja_wojewodztwo

tak Powiat tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_miasto

tak Typ adresu tak nie Tabela – kolumna 1 polozenie_lokalizacja_adres_typ_adresu

tak Nazwa ulicy tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_domu

tak Numer mieszkania tekst wiele linii nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_mieszkania

tak Kod pocztowy liczbowe tak tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX Wymuszanie formatu polozenie_lokalizacja_adres_kod_pocztowy

tak Szerokość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_szerokosc_geo

tak Długość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_dlugosc_geo

tak Wysokość m.n.p.m liczbowe nie polozenie_wysokosc

tak Region turystyczny tak Tabela – kolumna 3 polozenie_typ_srodowiska_region

tak Położenie tak tak Określ położenie obiektu. Tabela – kolumna 2 polozenie_typ_srodowiska_rodzaj

tak Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst
Dostępność

Dostępność radiobutton tak nie godziny_otwarcia__informacjedostepnosc

Data otwarcia format daty nie godziny_otwarcia_otwarcie_dzien_miesiac

Data zamknięcia format daty nie godziny_otwarcia_zamkniecie_dzien_miesiac

tak Poniedziałek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_pongodziny_otwarcia

tak Wtorek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_wtgodziny_otwarcia

tak Środa format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_srgodziny_otwarcia

tak Czwartek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_czwgodziny_otwarcia

tak Piątek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ptgodziny_otwarcia

tak Sobota format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_sogodziny_otwarcia

tak Niedziela format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ndgodziny_otwarcia

tak Cały tydzień format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_tydzgodziny_otwarcia

tak Uwagii nie godziny_otwarcia_wyjatki_tekst

Kontakt

tak Telefon liczbowe nie kontakt__stacjonarnytele_numer

tak Telefon liczbowe nie kontakt__dodatkowytele_numer

tak Numer Specjalny liczbowe nie brak kontakt__specjalnytele_numer

tak Telefon komórkowy liczbowe nie kontakt__komorkowytele_numer

tak Fax liczbowe nie kontakt__faxtele_numer

tak Email tekstowe 1 linia tak kontakt_email

tak www tekstowe 1 linia tak kontakt_adres_url

tak Pola tekstowe nie kontakt_komunikator

tak Social media Pola tekstowe nie tak Podaj linki do dostępnych social media. social_media_link

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków Opisz w kilku słowach ofertę Twojego obiektu opis_pelny_tekst

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

tak Galeria Link / plik nie Obrazek / plik Galeria obrazków Galeria dot. obiektu

tak Panorama / Film 360 Link / plik nie Obrazek / plik Film lub zdjęcie sferyczne

tak Obiekt 3d Link / plik nie plik Obiekt 3d Obiekt 3d Wartość – obecna

tak Udogodnienia tak Tabela – kolumna 13 ceny_udogodnienia_rodzaj_udogodnienia

tak Uwagi nie ceny_udogodnienia_wyjatki_tekst

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak radiobutton nie

tak liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzenia

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

DD.dddddd(DD=
max.90, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach i 
częściach setnych sekundy np.: 52132411 = N 
52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

DD.dddddd(DD=
max.360, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach i 
częściach setnych sekundy np.: 52132411 = E 
52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

Przy obiektach położonych w górach wpisz 
wysokość m.n.p.m np.: 1000 m.n.p.m

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć więcej 
regionów użyj opcji ctrl.

pole wielokrotnego 
wyboru

W przypadku, jeśli dojazd do obiektu jest 
utrudniony, napisz wskazówki.

Określ czy obiekt jest całoroczny czy 
sezonowy.

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

pole tesktowe wiele 
linii

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Proszę podać nr specjalny: np. nr bezpłatny 0 
801…

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
faxu

poprawny adres 
email

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

Wymuszanie poprawnego 
adresu email / link do email

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Wymuszanie prawidłowego 
adresu www / link do www 
(no-follow)

Komunikatory 
internetowe

Podaj loginy dla komunikatorów np. WhatsUP, 
Skype, Viber, GG, Jabber

Dla każdego komunikatora 
osobna linia / tabela – linki 
aktywne

Pola zawierające aktywny link 
do fanpage. Dla każdego 
fanpage jedna komórka. 
Rodzaje fanpage definiowane 
odgórnie / tabela

W kilku słowach zachęć turystę do odwiedzin 
w Twoim obiekcie.

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania.  
Walidator SEO

Udogodnienia i 
usługi:

pole wielokrotnego 
wyboru
pole tesktowe wiele 
linii

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki title / licznik znaków 
podczas wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki ‘zajawka’ / licznik 
znaków podczas wpisywania

Tagi dla wew. 
wyszukiwarki

Wyróżnienie w 
wyszukiwaniu

Dotyczy wewnętrznej 
wyszukiwarki  / TABELA 
(?) / Podział podserwisy

Priorytet dla wew. 
wyszukiwania



zdrowie&uroda

Strona 13

Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola
Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę obiektu. title

tak Rodzaj obiektu tak brak Tabela – kolumna 33 rodzaj_zdrowie_

Zasoby uzdrowiskowe nie nie Tabela – kolumna 34 zasoby_uzdrowiskowe_

tekstowe 1 linia nie brak standaryzacja_komisja_kategoryzacyjna

tak Kategoria standaryzacji tak tak Tabela – kolumna 7 standaryzacja_kategoria_standaryzacji

Karta Polska checkbox nie brak karta_wydarzenie_karta

Certyfikat POT checkbox nie brak karta_wydarzenie_certyfikat

Lokalizacja 

tak Państwo tak tak polozenie_lokalizacja_kraj

tak Województwo tak tak polozenie_lokalizacja_wojewodztwo

tak Powiat tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_miasto

tak Typ adresu tak nie Tabela – kolumna 1 polozenie_lokalizacja_adres_typ_adresu

tak Nazwa ulicy tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_domu

tak Numer mieszkania tekst wiele linii nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_mieszkania

tak Kod pocztowy liczbowe tak tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX Wymuszanie formatu polozenie_lokalizacja_adres_kod_pocztowy

tak Szerokość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_szerokosc_geo

tak Długość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_dlugosc_geo

tak Wysokość m.n.p.m liczbowe nie polozenie_wysokosc

tak Region turystyczny tak Tabela – kolumna 8 polozenie_typ_srodowiska_region

tak Położenie tak tak Określ położenie obiektu. Tabela – kolumna 2 polozenie_typ_srodowiska_rodzaj

tak Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst

Dostępność

Dostępność radiobutton tak nie godziny_otwarcia__informacjedostepnosc

Data otwarcia format daty nie godziny_otwarcia_otwarcie_dzien_miesiac

Data zamknięcia format daty nie godziny_otwarcia_zamkniecie_dzien_miesiac

tak Poniedziałek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_pongodziny_otwarcia

tak Wtorek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_wtgodziny_otwarcia

tak Środa format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_srgodziny_otwarcia

tak Czwartek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_czwgodziny_otwarcia

tak Piątek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ptgodziny_otwarcia

tak Sobota format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_sogodziny_otwarcia

tak Niedziela format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ndgodziny_otwarcia

tak Cały tydzień format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_tydzgodziny_otwarcia

tak Uwagii nie godziny_otwarcia_wyjatki_tekst

Miejsca noclegowe

tak Liczba miejsc tekstowe 1 linia nie jednostka_liczba_miejsc_noclegowych

tak Liczba pokoi tekstowe 1 linia nie Podaj liczbę pokoi w obiekcie. jednostka_liczba_pokoi

tak pokój 1 os. tekstowe 1 linia nie Dotyczy pokoi bez łazienki. jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoj_1os

tak pokój 1 os. z umywalką tekstowe 1 linia nie jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoj_1os_umywalka

tak tekstowe 1 linia nie jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoj_1os_prysznic_umywalka

tak pokój 2 os tekstowe 1 linia nie Dotyczy pokoi bez łazienki. jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoj_2os

tak pokój 2 os. z umywalką tekstowe 1 linia nie jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoj_2os_umywalka

tak tekstowe 1 linia nie jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoj_2os_prysznic_umywalka

tak pokoje wieloosobowe tekstowe 1 linia nie Dotyczy pokoi 3 os. i większych jednostka_jednostkatyp_jednostkipokoje_wieloosobowe

tak apartament tekstowe 1 linia nie jednostka_jednostkatyp_jednostkiapartament

tak dom tekstowe 1 linia nie jednostka_jednostkatyp_jednostkidom
tak dom wiejski tekstowe 1 linia nie jednostka_jednostkatyp_jednostkidom_wiejski

tak namiot tekstowe 1 linia nie jednostka_jednostkatyp_jednostkinamiot

tak camper van tekstowe 1 linia nie jednostka_jednostkatyp_jednostkicamper_van

tak Cena max./os tekstowe 1 linia nie jednostka_jednostkazakres_cen__maxkoszt_kwota

tak Cena min./os tekstowe 1 linia nie Wpisz cenę minimalną za nocleg. jednostka_jednostkazakres_cen__minkoszt_kwota

tak Zniżki nie nie Wybierz zniżki, które oferuje obiekt. Tabela – kolumna 21 jednostka_jednostkazakres_cen_znizki

Zabiegi lecznicze nie Wybierz zabiegi oferowane przez obiekt. Tabela – kolumna 35 ceny_udogodnienia_zabiegi_lecznicze_

Leczone choroby nie Dotyczy zakładów uzdrowiskowych. Tabela – kolumna 36 ceny_udogodnienia_leczone_choroby_

Udogodnienia nie Tabela – kolumna 15 ceny_udogodnienia_rodzaj_udogodnienia

Usługi dodatkowe nie Tabela – kolumna 37 ceny_udogodnienia_uslugi_dodatkowe_

Uwagi nie ceny_udogodnienia_wyjatki_tekst

Kontakt

tak Telefon liczbowe nie kontakt__stacjonarnytele_numer

tak Telefon liczbowe nie kontakt__dodatkowytele_numer

tak Numer Specjalny liczbowe nie brak kontakt__specjalnytele_numer

tak Telefon komórkowy liczbowe nie kontakt__komorkowytele_numer

tak Fax liczbowe nie kontakt__faxtele_numer

tak Email tekstowe 1 linia tak kontakt_email

tak www tekstowe 1 linia tak kontakt_adres_url

tak Pola tekstowe nie kontakt_komunikator

tak Social media Pola tekstowe nie tak Podaj linki do dostępnych social media. social_media_link

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków Opisz w kilku słowach ofertę Twojego obiektu opis_pelny_tekst

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

tak Galeria Link / plik nie Obrazek / plik Galeria obrazków Galeria dot. obiektu

tak Panorama / Film 360 Link / plik nie Obrazek / plik Film lub zdjęcie sferyczne

tak Obiekt 3d Link / plik nie plik Obiekt 3d Obiekt 3d Wartość – obecna

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak radiobutton nie

tak liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

Rezerwacje

tak tekstowe nie tak link_booking

tak liczbowe nie tak free_room

pole wielokrotnego 
wyboru

Podaj typ obiektu. Maksymalnie można 
wybrać dwie pozycje.

pole wielokrotnego 
wyboru

Standaryzacja dokonana 
przez:

Określ podmiot, który dokonał standaryzacji 
np.: Urząd Wojewódzki,Polska Federcja 
Gospodarstw Gościnnych, itd...

pole jednokrotnego 
wyboru

Wybierz opcję Brak, jeśli obiekt jest 
niestandaryzowany.

Zaznacz, jeśli uczestniczysz w programie 
"Karta Polska" - Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

Zaznacz, jeśli otrzymałeś Certyfikat na 
"Najlepszy Produkt Turystyczny" przyznawany 
przez Polską Organizację Turystyczną.

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzenia

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

DD.dddddd(DD=m
ax.90, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
N 52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

DD.dddddd(DD=m
ax.360, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
E 52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

Przy obiektach położonych w górach wpisz 
wysokość m.n.p.m np.: 1000 m.n.p.m

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć więcej 
regionów użyj opcji ctrl.

pole wielokrotnego 
wyboru

W przypadku, jeśli dojazd do obiektu jest 
utrudniony, napisz wskazówki.

Określ czy obiekt jest całoroczny czy 
sezonowy.

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj początek sezonu turystycznego w 
formacie: dd-mm

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

pole tesktowe wiele 
linii

Podaj ogólną liczbę miejsc noclegowych w 
obiekcie.

pokój 1 os. z  
prysznicem i umywalką 

pokój 2 os. z  
prysznicem i umywalką 

Wpisz cenę maksymalną za nocleg np.: 100 
PLN

pole wielokrotnego 
wyboru

Usługi i 
udogodnienia

pole wielokrotnego 
wyboru

pole wielokrotnego 
wyboru

pole wielokrotnego 
wyboru

Przedstaw informacje na temat udogodnień, 
które mogą być dostępne dla klientów 
obiektu.

pole wielokrotnego 
wyboru

Przedstaw informacje na temat usług 
dodatkowych, które mogą być dostępne dla 
klientów obiektu.

pole tekstowe wiele 
lini

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Proszę podać nr specjalny: np. nr bezpłatny 0 
801…

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
faxu

poprawny adres 
email

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

Wymuszanie poprawnego 
adresu email / link do email

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Wymuszanie prawidłowego 
adresu www / link do www 
(no-follow)

Komunikatory 
internetowe

Podaj loginy dla komunikatorów np. 
WhatsUP, Skype, Viber, GG, Jabber

Dla każdego komunikatora 
osobna linia / tabela – linki 
aktywne

Pola zawierające aktywny link 
do fanpage. Dla każdego 
fanpage jedna komórka. 
Rodzaje fanpage definiowane 
odgórnie / tabela

W kilku słowach zachęć turystę do odwiedzin 
w Twoim obiekcie.

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania

Informacja/podpowiedz dla 
SEO / licznik znaków które 
pozostały do wpisania.  
Walidator SEO

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki title / licznik znaków 
podczas wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki ‘zajawka’ / licznik 
znaków podczas wpisywania

Tagi dla wew. 
wyszukiwarki

Wyróżnienie w 
wyszukiwaniu

Dotyczy wewnętrznej 
wyszukiwarki  / TABELA 
(?) / Podział podserwisy

Priorytet dla wew. 
wyszukiwania

Link do rezerwacji 
zewnętrznej

Podaj bezpośredni link do rezerwacji na 
stronie hotelu / Systemu rezerwacji

Link otwierany w nowym 
oknie

Informacja o wolnych 
pokojach

Informacja pobierana z 
zewnętrzego systemu (API)
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Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola

Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę obiektu. title

nie Nr licencji biura tekstowe 1 linia nie brak licencja_

Lokalizacja 

tak Państwo tak tak polozenie_lokalizacja_kraj

tak Województwo tak tak polozenie_lokalizacja_wojewodztwo

tak Powiat tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_miasto

tak Typ adresu tak nie Tabela – kolumna 1 polozenie_lokalizacja_adres_typ_adresu

tak Nazwa ulicy tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_domu

tak Numer mieszkania tekst wiele linii nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_mieszkania

tak Kod pocztowy liczbowe tak tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX Wymuszanie formatu polozenie_lokalizacja_adres_kod_pocztowy

tak Szerokość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_szerokosc_geo

tak Długość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_dlugosc_geo

tak Wysokość m.n.p.m liczbowe nie polozenie_wysokosc

tak Region turystyczny tak Tabela – kolumna 3 polozenie_typ_srodowiska_region

tak Położenie tak tak Określ położenie obiektu. Tabela – kolumna 2 polozenie_typ_srodowiska_rodzaj

tak Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst

Dostępność

tak Poniedziałek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_pongodziny_otwarcia

tak Wtorek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_wtgodziny_otwarcia

tak Środa format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_srgodziny_otwarcia

tak Czwartek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_czwgodziny_otwarcia

tak Piątek format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ptgodziny_otwarcia

tak Sobota format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_sogodziny_otwarcia

tak Niedziela format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_ndgodziny_otwarcia

tak Cały tydzień format godziny nie GG.MM-GG.MM Wymuszanie formatu godzin godziny_otwarcia_godziny_otwarcia_tydzgodziny_otwarcia

tak Uwagii nie godziny_otwarcia_wyjatki_tekst

tak Udogodnienia tak Tabela – kolumna 10 ceny_udogodnienia_rodzaj_udogodnienia

tak Uwagii nie ceny_udogodnienia_wyjatki_tekst

Kontakt

tak Telefon liczbowe nie kontakt__stacjonarnytele_numer

tak Telefon liczbowe nie kontakt__dodatkowytele_numer

tak Numer Specjalny liczbowe nie brak kontakt__specjalnytele_numer

tak Telefon komórkowy liczbowe nie kontakt__komorkowytele_numer

tak Fax liczbowe nie kontakt__faxtele_numer

tak Email tekstowe 1 linia tak kontakt_email

tak www tekstowe 1 linia tak kontakt_adres_url

tak Pola tekstowe nie kontakt_komunikator

tak Social media Pola tekstowe nie tak Podaj linki do dostępnych social media. social_media_link

Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków Opisz w kilku słowach ofertę swojego biura. opis_pelny_tekst

Wpisz nr rejestru organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzenia

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

DD.dddddd(DD=m
ax.90, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
N 52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

DD.dddddd(DD=m
ax.360, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
E 52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

Przy obiektach położonych w górach wpisz 
wysokość m.n.p.m np.: 1000 m.n.p.m

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć więcej 
regionów użyj opcji ctrl.

pole wielokrotnego 
wyboru

W przypadku, jeśli dojazd do obiektu jest 
utrudniony, napisz wskazówki.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

Podaj godziny otwarcia w formacie GG.MM-
GG.MM np.: 10.00-20.00 , jeśli obiekt jest 
nieczynny w danym dniu, pola nie 
wypełniamy.

pole tesktowe wiele 
linii

Udogodnienia i 
usługi:

pole wielokrotnego 
wyboru

pole tesktowe wiele 
linii

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Proszę podać nr specjalny: np. nr bezpłatny 0 
801…

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
faxu

poprawny adres 
email

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

Wymuszanie poprawnego 
adresu email / link do email

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Wymuszanie prawidłowego 
adresu www / link do www 
(no-follow)

Komunikatory 
internetowe

Podaj loginy dla komunikatorów np. 
WhatsUP, Skype, Viber, GG, Jabber

Dla każdego komunikatora 
osobna linia / tabela – linki 
aktywne

Pola zawierające aktywny link 
do fanpage. Dla każdego 
fanpage jedna komórka. 
Rodzaje fanpage definiowane 
odgórnie / tabela

Określ krótko w jakiego typu wyjazdach 
spcecjalizuje się Twoje biuro.
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Grupa/Zakładka Tłumaczenia Etykieta Typ pola Obowiązkowość Walidacja pola Podpowiedź dla użytkownika Dodatkowe informacje id pola
Ogólne

tak Nazwa tekstowe 1 linia tak brak Wpisz nazwę wydarzenia. title

tak Rodzaj wydarzenia tak brak Tabela – kolumna 18 rodzaj_wydarzenia

tak Karta Polska checkbox nie brak karta_wydarzenie_karta

tak Certyfikat POT checkbox nie brak karta_wydarzenie_certyfikat
Termin

tak Data format daty nie Wypełnij, jeśli impreza jest jednodniowa. termin_wydarzenia_data

tak Data rozpoczęcia format daty nie termin_rozpoczecia_data

tak Data zakończenia format daty nie termin_zakonczenia_data

tak tekstowe 1 linia nie brak termin_godzina_rozp

tak Uwagi pole tekstowe nie termin_wyjatki_tekst

Lokalizacja 

tak Państwo tak tak polozenie_lokalizacja_kraj

tak Województwo tak tak polozenie_lokalizacja_wojewodztwo

tak Powiat tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_powiat

tak Gmina tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia tak tak polozenie_lokalizacja_miasto

tak Typ adresu tak nie Tabela – kolumna 1 polozenie_lokalizacja_adres_typ_adresu

tak Nazwa ulicy tekstowe 1 linia tak nie polozenie_lokalizacja_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_domu

tak Numer mieszkania tekst wiele linii nie nie polozenie_lokalizacja_adres_numer_mieszkania

tak Kod pocztowy liczbowe tak tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX Wymuszanie formatu polozenie_lokalizacja_adres_kod_pocztowy

tak Szerokość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_szerokosc_geo

tak Długość Geograficzna liczbowe nie polozenie_lokalizacja_wspolrzedne_geo_dlugosc_geo

tak Wysokość m.n.p.m liczbowe nie polozenie_wysokosc

tak Region turystyczny tak Tabela – kolumna 3 polozenie_typ_srodowiska_region

tak Położenie tak tak Określ położenie obiektu. Tabela – kolumna 2 polozenie_typ_srodowiska_rodzaj

tak Dojazd tekstowe nie 300 znaków polozenie__tekst
Organizator

tak Organizator tekstowe 1 linia tak brak Podaj nazwę organizatora/zarządcy szlaku. organizator

Państwo organizator_lokalizacja_kraj

tak Województwo organizator_wojewodztwo

Powiat tekstowe organizator_powiat

Gmina tekstowe 1 linia nie nie organizator_gmina

tak Miejscowość tekstowe 1 linia nie nie organizator_miasto

Typ adresu nie nie Tabela – kolumna 1 organizator_adres_typ_adresu

Nazwa ulicy tekstowe 1 linia nie nie organizator_adres_nazwa_ulicy

tak Numer domu tekstowe 1 linia nie nie organizator_adres_numer_domu

Numer mieszkania tekstowe nie nie organizator_adres_numer_mieszkania

tak Kod pocztowy tekstowe nie tak Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX organizator_adres_kod_pocztowy

tak Telefon tekstowe 1 linia nie organizator_kontakt__stacjonarnytele_numer

tak Telefon tekstowe 1 linia nie organizator_kontakt__dodatkowytele_numer

tak Numer Specjalny liczbowe nie brak kontakt__specjalnytele_numer

tak Telefon komórkowy liczbowe nie kontakt__komorkowytele_numer

tak Fax liczbowe nie kontakt__faxtele_numer

tak Email tekstowe 1 linia tak kontakt_email

tak www tekstowe 1 linia nie organizator_kontakt_adres_url

tak tekst wiele linii nie organizator_kontakt_komunikator

tak Social media Pola tekstowe nie tak Podaj linki do dostępnych social media. social_media_link

nie Logotyp Plik nie Logotyp logotyp

Bilety i udogodnienia:

tak Bilety liczbowe nie nie bilety_udogodnienia_ceny

tak Zniżki nie nie Wybierz zniżki, które oferuje obiekt. Tabela – kolumna 25 bilety_udogodnienia_znizki

tak Udogodnienia nie nie Tabela – kolumna 26 bilety_udogodnienia_rodzaj_udogodnienia

tak Uwagi nie bilety_udogodnienia_wyjatki_tekst

Wybrane punkty sprzedaży

tak tekst wiele linii nie nie label_sprzedaz_biletowpunkty_sprzedazy_1wybrane_punkty_external_links

tak Email tekstowe 1 linia nie label_sprzedaz_biletowpunkty_sprzedazy_1wybrane_punkty_email

tak www tekstowe 1 linia nie label_sprzedaz_biletowpunkty_sprzedazy_1wybrane_punkty_adres_url

tak Kup bilety on-line nie tak sprzedaz_biletowpunkty_sprzedazy_external_links

tak Uwagi nie sprzedaz_biletowpunkty_sprzedazy_external_links
Opis 

tak zajawka tekst wiele linii tak 250 znaków opis_zajawka_tekst

tak Opis tekst wiele linii tak 1300 znaków Zamieść pełny opis szlaku opis_pelny_tekst

tak Miniatura Link / plik nie Obrazek / plik Obrazek dla miniatury wpisu Miniaturka wpisu thumb_img

tak Galeria Link / plik nie Obrazek / plik Galeria obrazków Galeria dot. obiektu

tak Panorama / Film 360 Link / plik nie Obrazek / plik Film lub zdjęcie sferyczne

SEO

tak Tytuł seo tekstowe 1 linia nie 70 znaków seo_title

tak Opis seo tekstowe 1 linia nie 270 znaków seo_desc

tak tekstowe 1 linia nie bez ograniczeń tag_search

tak radiobutton nie

tak liczbowe nie 3 Zakres od 1 do 100

pole wielokrotnego 
wyboru

Podaj typ wydarzenia. Maksymalnie można 
wybrać dwie pozycje.

Zaznacz, jeśli uczestniczysz w programie 
"Karta Polska" - Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

Zaznacz, jeśli otrzymałeś Certyfikat na 
"Najlepszy Produkt Turystyczny" przyznawany 
przez Polską Organizację Turystyczną.

Podaj datę rozpoczęcia imprezy (impreza 
wielodniowa).

Podaj datę zakończenia imprezy (impreza 
wielodniowa).

Godzina rozpoczęcia i 
zakończenia

Podaj godzinę rozpoczęcia i zakończenia 
imprezy. Wymagany format czasu to XX.YY-
XX.YY, jeśli nie znana jest godzina 
zakończenia, podaj tylko pierwszą wartość.

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzenia

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

Pobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

DD.dddddd(DD=m
ax.90, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
N 52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

DD.dddddd(DD=m
ax.360, 

dd=max.60)

Wyrażona w stopniach, minutach, sekundach 
i częściach setnych sekundy np.: 52132411 = 
E 52°13’24.11"

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

Przy obiektach położonych w górach wpisz 
wysokość m.n.p.m np.: 1000 m.n.p.m

Określana wstępnie na 
podstawie wpisanego 
adresu / możliwość ręcznej 
korekty

pole wielokrotnego 
wyboru

Wybierz region turystyczny, w którym 
położony jest obiekt. Aby zaznaczyć więcej 
regionów użyj opcji ctrl.

pole wielokrotnego 
wyboru

W przypadku, jeśli dojazd do obiektu jest 
utrudniony, napisz wskazówki.

automatyczne 
wypełnione

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Polska / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Widoczne w aplikacji z 
możliwością rozszerzenia 
przez adminstratora / 
Domyślnie Śląskie / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzeniaPobierane z GUS / Tabela / 
możliwość rozszerzenia

pole jednokrotnego 
wyboru

Wpisz nazwę ulicy. W przypadku, jeśli w 
adresie obiektu ulica nie występuje należy 
powtórzyć nazwę miejscowości.

Format +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Format +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać nr specjalny: np. nr bezpłatny 0 
801…

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
telefonu

Format XX 
XXXXXXXXX

Proszę podać telefon w formacie +XX 
XXXXXXXXX

Wymuszanie formatu / tylko 
cyfry / walidacja / link do 
faxu

poprawny adres 
email

Proszę adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

Wymuszanie poprawnego 
adresu email / link do email

domyslnie wpisane 
http://

Proszę podać adres strony internetowej 
obiektu. Nie wstawiaj http://

Komunikatory 
internetowe

Proszę podać nazwę komunikatora/ów oraz 
nazwę lub numer użytkownika np.: Skype: 
test, GaduGadu: 5656565656

Pola zawierające aktywny link 
do fanpage. Dla każdego 
fanpage jedna komórka. 
Rodzaje fanpage definiowane 
odgórnie / tabela

Pole zawierające logotyp w 
formacie jpg, png, gif. 
Możliwość skalowania

Podaj najniższą i najwyższą cenę biletu. Jeśli 
jest wstęp wolny wpisz wartość: 0

Jeśli podana jest wartość 
zero, we frontendzie powinno 
wyświetlać się "Wstęp wolny"

pole wielokrotnego 
wyboru

pole wielokrotnego 
wyboru

Przedstaw informacje na temat udogodnień, 
które mogą być dostępne dla klientów 
obiektu.

pole tesktowe wiele 
linii

Wybrane punkty 
sprzedaży

Podaj nazwę, adres, telefon punktu 
sprzedaży. Email i stronę www podaj w 
kolejnych polach.

poprawny adres 
email

Podaj adres e-mail na który turyści będą 
mogli przesyłać pytania lub prośby o 
rezerwację.

domyslnie wpisane 
http://

Podaj adres strony internetowej. Nie wstawiaj 
http://

Linki zewnętrzene powinny być dodawane w 
oddzielnych liniach. Każdy link składa sie z 
adresu url oraz opisu. Np: 
http://www.pot.gov.pl|strona internetowa 
POT

pole tesktowe wiele 
linii

Zachęć w kilku słowach turystę do przebycia 
szlaku

Podaj tytuł jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 70 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki title / licznik znaków 
podczas wpisywania

Podaj opis jaki ma się pojawiać w 
wyszukiwarkach do 270 znaków

Domyślnie przenosi z 
komórki ‘zajawka’ / licznik 
znaków podczas wpisywania

Tagi dla wew. 
wyszukiwarki

Wyróżnienie w 
wyszukiwaniu

Dotyczy wewnętrznej 
wyszukiwarki  / TABELA  / 
Podział podserwisy

Priorytet dla wew. 
wyszukiwania
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kolumna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Typ adresu Region turystyczny Położenie Typ obiektu – Gastronomia Typ obiektu Kategoria standaryzacj i Położenie Rodzaj  atrakcj i – rozrywka Udogodnienia – PIT Udogodnienia – Dworzec Udogodnienia Udogodnienia ogólne Udogodnienia dla kampingów Usługi dodatkowe Żniżki Żniżki Muzyka – Rozrywka Żniżki Udogodnienia Żniżki – Wydarzenia Żniżki – Aktywnie Rodzaj  obiektu – Dziedzictwo Udogodnienia – Dziedzictwo Usługi dodatkowe – dziedzictwo Zabiegi lecznicze Leczone choroby Usługi dodatkowe Udogodnienia – aktywnie Rodzaj  sprzętu

brak Beskid Niski Centrum Bar Afgańska Hotel Brak Nad morzem Teatr, Opera, Filharmonie Akceptujemy Euro Bezpłatne mapy i wydawnictwa Bar Akceptujemy Euro Akceptujemy Euro Akceptujemy Euro Podłączenie prądu Centrum konferencyjne Festiwale Dolnośląskie Studenci Dzieci house Dzieci Akceptujemy Euro Dzieci Akceptujemy Euro Dzieci Akceptujemy Euro Bar UNESCO AudioGuide Kawiarnia Uzdrowisko Wody lecznicze Aromaterapia układu oddechowego Centrum konferencyjne Miejsca biwakowe Rower Akceptujemy Euro kajak 1 os

ulica Beskid Sądecki Ciąg turystyczny Bar mleczny Algierska Motel, zajazd ***** Nad wodą Kluby, puby, dyskoteki Akceptujemy płatność kartą Dodatkowa info. telefoniczna Kawiarnia Akceptujemy płatność kartą Akceptujemy obecność zwierząt Akceptujemy płatność kartą Opróżnianie toalet chemicznych Fitness Club Koncerty Kujawsko-Pomorskie Euro<26 Rodziny disco Rodziny Akceptujemy obecność zwierząt Rodziny Akceptujemy płatność kartą Rodziny Akceptujemy płatność kartą Kawiarnia Muzea Opis ekspozycji po angielsku Możliwość filmowania SPA Wody termalne Ayurveda układu trawienia Fitness Club Parking Kajak, Kaone Akceptujemy płatność kartą kajak 2 os

plac Beskid Śląski Dworzec autobusowy Bar sałatkowy Amerykańska Pensjonat **** W górach Kina Rezerwacja przez Internet Dostęp do Internetu Restauracja Rezerwacja przez Internet Akceptujemy płatność kartą Basen Kuchnia Jazda Konna Wystawy Lubelskie ISIC Studenci pop Studenci Akceptujemy płatność kartą Studenci Klimatyzacja Studenci Miejsce biwakowe Restauracja Galerie Opis ekspozycji po niemiecku Możliwość fotografowania Day SPA Pokłady radioaktywne Balneoterapia reumatyczne i narządów ruchu Sklep kosmetykami Parking strzeżony Żeglarstwo Mówimy po angielsku Kanoe

aleja Beskid Żywiecki Dworzec kolejowy Bar sushi Arabska B&B *** W lesie Kasyna, bingo Sprzedaż przez Internet Obsługa w językach obcych Kantor Mówimy po angielsku Honorujemy Sodexho Pass Fitnnes Club Prysznic Masaż Folklorystyczne Lubuskie Karta Polska Euro<26 rock Euro<26 Klimatyzacja Euro<26 Rezerwacja przez Internet Euro<26 Miejsce na ognisko Sklep z pamiątkami Zamki i pałace Opis ekspozycji po francusku Przewodnik Inne Mikroklimat Fango układu krążenia Jazda Konna Punkty widokowe Windsurfing i kitesurfing Mówimy po francusku Tratwa

rynek Biebrza Hipermarket Bistro Azjatycka Zamki, dwory i pałace ** W mieście Parki rozrywki, Aqua parki Rezerwacja noclegów Taxi Mówimy po niemiecku Klimatyzacja Internet Pralnia Salon piękności Imprezy sportowe Łódzkie Karta Turystyczna – miejska ISIC jazz ISIC Miejsce dla niepalących ISIC Sprzedaż przez Internet ISIC Mówimy po angielsku Wycieczki z przewodnikiem Podziemne trasy turystyczne Opis ekspozycji po rosyjsku Przewodnik po angielsku Fizykoterapia układu moczowego Wyciąg narciarski Tablice informacyjne Narty i snowboard Mówimy po hiszpańsku Rower wodny
bulwar Bieszczady Lotnisko Coffee Bar Chińska Wakacyjne apartamenty * W centrum miasta Ogrody zoologiczne i botaniczne Rezerwacja przewodnika Transfer do centrum Mówimy po rosyjsku Menu dla niewidomych Klimatyzacja Sklep Sklep z pamiątkami Imprezy turystyczne Małopolskie Grupy Grupy techno Grupy Miejsce dla palących Grupy Grupy Mówimy po francusku Lekcje w plenerze Fortyfikacje twierdze i militaria Opis ekspozycji po hiszpańsku Przewodnik po niemiecku Hydromasaż kobiece Wypożyczalnia łodzi Toalety Przygoda i ekstremalnie Mówimy po niemiecku Deska do Windsurfingu

promenada Bory Tucholskie Muzeum Cukiernia Europejska Domy studenckie Kat. I Wa wsi Centra handlowo-rozrywkowe Sprzedaż pamiątek Sklep duty-free Mówimy po francusku Miejsce dla niepalących Mówimy po angielsku Plac zabaw Transfer z lotniska Inne Mazowieckie Seniorzy drum’n’buss Seniorzy Mówimy po angielsku Seniorzy Seniorzy Mówimy po hiszpańsku Technika, nauka… Parking Przewodnik po francusku Inhalacje skóry Wypożyczalnia nart Wiaty Jazda konna Mówimy po rosyjsku Deska i Kite

skwer Dolny Śląsk Pałac Fast food Francuska Domy pielgrzyma Kat. II Inny Inne Sprzedaż wydawnictw Informacja turystyczna Nawigacja GPS Miejsce dla palących Mówimy po francusku Kąpielisko Wyciąg narciarski Opolskie Karta Polska reggae Karta Polska Mówimy po francusku Karta Polska Karta Polska Mówimy po niemiecku Poprzemysłowe Parking dla rowerów Przewodnik po rosyjsku Jonoforeza Wypożyczalnia rowerów Udogodnienia dla niepełnosprawnych Gofl Mówimy po czesku Jachty kabinowe

Gorce Park krajobrazowy Gospoda Galicyjska Domy wycieczkowe Kat. III Centrum Przechowalnia bagażu Podstawienie/odbiór samochodu Mówimy po angielsku Mówimy po hiszpańsku Plaża Wypożyczalnia łodzi Podkapackie Legitymacja PTSM R&B Karta Turystyczna - miejska Mówimy po hiszpańsku Karta Turystyczna – miejska Mówimy po rosyjsku Zabytki archeologiczne Przewodnik w cenie biletu Przewodnik po hiszpańsku Kąpiel Kleopatry Wypożyczalnia żaglówek i jachtów Koło myśliwskie Mówimy po słowacku Jachty bezkabinowe
Góry Świętokrzyskie Park narodowy Gyros Góralska Schroniska, Hostele Ciąg turystyczny Skrytka bagażowa Foteliki dla dzieci Mówimy po francusku Mówimy po niemiecku Miejsca do grillowania Wypożyczalnia nart Podlaskie Legitymacja PTTK klasyczna Mówimy po niemiecku Przedsprzedaż Parking Sanktuaria i Miejsca Kultu Sklep z pamiątkami Kąpiele Koło wędkarskie Parking Łódź motorowa

Jura Krakowsko- Częstochowska Przystań Herbaciarnia Grecka Domy uzdrowiskowe Dworzec autobusowy Wypożyczalnia samochodów Dodatkowe akcesoria Mówimy po hiszpańsku Mówimy po rosyjsku Miejsce na ognisko Wypożyczalnia rowerów Pomorskie Karta Turystyczna - miejska na żywo Mówimy po rosyjsku Kartnety Parking strzeżony Zabytki sakralne Krioterapia Inne rozrywki sportowe Parking strzeżony Łódź wiosłowa

Karkonosze Rynek Kafeteria Hiszpańska Ośrodki wypoczynkowe Dworzec kolejowy Parking Wynajem z kierowcą Mówimy po niemiecku Opieka nad dzieckiem Miejsce do wędkowania Wypożyczalnia żaglówek i jachtów Śląskie turystyczna Parking Punkt obserwacyjny Kultury Żydowskiej Peeling Narty klasyczne

Kaszuby Urząd Karczma Indyjska Agroturystyka Hipermarket Parking strzeżony Wynajem długoterminowy Mówimy po rosyjsku Parking Świętokrzyskie różna Parking dla rowerów Toaleta Źródła historii Masaż Narty Curvingowe

Kotlina Kłodzka Zamek Kawiarnia Japońska Pokoje gościnne i kwatery prywatne Lotnisko Punkt medyczny Parking Parking strzeżony Warmińsko-Mazurskie Rezerwacja Wiata Inne Okłady Narty biegowe
Kujawy Nad morzem Kebab Kaszubska Campingi i Pola biwakowe Muzeum Parking dla rowerów Pokoje dla niepalących Wielkopolskie Zwierzęta mile widziane Sauna Snowboard

Lubelszczyzna Nad wodą Naleśnikarnia Koreańska Leśniczówki i kwatery myśliwskie Pałac Udogodnienia dla dzieci Pokoje dla palących Zachodniopomorskie Thalassoterapia Rower górski

Mazowsze W górach Pierogarnia Kresowa Miejsca z klimatem Park krajobrazowy TV/SAT Ultradźwięki Rower szosowy

Małopolska W lesie Pijalnia czekolady Kubańska Inne obiekty noclegowe Park narodowy Sejf Inne Rower trekingowy
Mierzeja Wiślana W mieście Piwiarnie Libańska Przystań Usługi biznesowe (faks, ksero itd.) Rower miejski

Pieniny W centrum miasta Pizzeria Litewska Rynek Zwierzęta mile widziane Rower dla dziecka

Podlasie Wa wsi Pub Łużycka Urząd

Półwysep Helski Inny Restauracja Marokańska Zamek

Pomorze Snack bar Meksykańska
Pomorze Zachodnie Tawerna Międzynarodowa

Puszcza Białowieska Winiarnia Mongolska

Region Łódzki Zajazd Pizzeria

Roztocze Podhalańska
Sudety Podlaska

Suwalszczyzna Polska

Śląsk Południowoamerykańska

Tatry i Podhale Regionalna

Warmia i Mazury Rosyjska
Wielkie Jeziora Mazurskie Rybna

Wielkopolska Sandwichernia

Wybrzeże Bałtyku Staropolska

Wyspa Wolin Śląska
Ziemia Lubuska Śródziemnomorska

Żuławy Tajska

Inny Turecka

Wegetariańska

Węgierska
Wiejska

Wielkopolska

Włoska

Zdrowa żywność
Żydowska

każdy wpis w każdej kolumnie można edytować – dodawać/usuwać

Rodzaje kuchni – Gastronomia
Udogodnienia – Biura 

Podróży
Udogodnienia – 
wypożyczalnia

Udogodnienia – Wydarzenia
Udogodnienia – Szlaki 

turystyczne



t abela  -  pole wyboru

Strona 17

42 43 44 45 46 47 48 49 50

Typ obiektu – inne

Bliżej natury 1 bez wyżywienia 0-500 zł Akceptujemy Euro Nagłośnienie Znakowany pieszo Policja

Dla aktywnych 2 śniadania (BB) do 1000zł Akceptujemy płatność kartą Mikrofon bezprzewodowy Nieznakowany rowerowo Straż pożarna

Citybreaks 3 dwa posiłki (HB) do 1500 zł Obsługa po angielsku Projektor Multimedialny konno Szpital

Kulturalna 4 trzy posiłki (FB) do 2000 zł Obsługa po francusku Rzutnik foli kajak Przychodnia zdrowia

Wypoczynkowa (słodkie lenistwo) 5 wszystko w cenie powyżej 2000zł Obsługa po hiszpańsku Ekran samochód Urząd Miasta
Wakacje na wsi 6 Obsługa po niemiecku Mównica żeglarski Urząd Gminy

Dla zdrowia i urody 7 Obsługa po rosyjsku Flipchart nordic walking Pogotowie Ratunkowe

Dla pielgrzymów 8 Obsługa po czesku Obsługa techniczna Sali narciarski Poczta

Edukacyjne 9 Obsługa po słowacku Zestaw video Straż miejska
Fortyfikacje i militaria 10 Opieka nad dzieckiem Rzutnik slajdów

Śladem techniki i przemysłu 11 Opieka lekarska Minibar konferencyjny

Dla biznesu 12 Rezerwacja przez Internet Scena

Przyrodnicza 13 Zakup przez Internet Business Centre

Objazdowe 14 Zwierzęta mile widziane Wideokonfrencje
Weekend dla młodzieży Bezprzewodowy Internet

Z rodziną

Inne

Wyposażenie 
konferencyjne

Rodzaj szlaku
Sposób 

przebycia szlaku
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