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Manual d’usuari per organitzadors de curses. 
 
 
Polsar el botó de la icona PunkTrail situat a la barra superior a la dreta, i 
fer el login amb les credencials d’administrador. 

 
 
Seleccionar opció desitjada. 
 
1.Crear cursa 
 
Polsar el botó crear cursa, i omplir tots els camps demanats, tant de text 
com les imatges.  
A tenir en compte: 

- Nom de la cursa: s’haurà d’escriure en majúscules el nom de la 
població. 

- Data de la cursa: format DD/MM/AAAA  
- Afegir un logo: imatge clara 
- Punktrail Curta / Punktrail Llarga: Editar el text entre parèntesis 

per afegir la distància i el desnivell. 
- URL Punktrail curta / llarga: URL sencera 
- Data apertura d’inscripcions: Escriure la data en format 

exemple: 2 de maig de 2019 
- Escriure text del programa (hora de sortida, lloc específic de 

sortida, activitats a l’arribada...) 
- Afegir imatge del programa: imatge general destacada de la 

cursa 
- Decripció de la població: explicar breument les característiques 

més importants del poble. 
- Afegir imatge de la població: una imatge clara de la vila 
- Afegir URL Facebook: URL sencera  
- Afegeix foto Col·laborador: una imatge del patrocinador 

principal 
 

Polsar el botó Guardar. 
 
 

2. Editar cursa 
 
Polsar el botó editar cursa i canviar els texts i/o imatges per actualitzar. 
Polsar el botó Guardar 
 
3. Eliminar cursa 
 
Polsar el botó Eliminar cursa, se’ns mostrarà el llistat de curses. 
Seleccionarem la que volem eliminar, confirmem i ja estarà eliminada. 



 
 
4. Obrir / Tancar inscripcions. 
 
Polsar el botó Obrir / Tancar inscripcions, se’ns mostrarà el llistat de 
curses. Seleccionarem la que volem canviar l’estat de les inscripcions, 
confirmem i ja estarà oberta o tancada depenent del estat anterior que 
se’ns informarà. 
 
 
5. Extreure la llista d’inscripcions 
 
Polsar el botó Extreure llistat d’inscripcions, se’ns mostrarà el llistat de 
curses. Seleccionarem de la que volem extreure el llistat i se’ns informarà 
de la creació de l’arxiu que per defecte es guardarà a aquest link. 
 
 
6. Sortir 
 
Polsar el botó Sortir, ens farà desconnectar-nos del mode administrador i 
tornar en mode usuari a la pantalla principal on es mostren les curses. 

 
 

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/punktrailapp.appspot.com/o/inscripcions.csv?alt=media&token=24645d49-0d3b-42e1-bf32-eeb1b9ca97f9

