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1 Wprowadzenie 
Platforma Internetowa GOLEBIELOTY.PL jest zestawem narzędzi wspomagających organizację 

lotów gołębi pocztowych przeprowadzanych przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. 

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla Konwojenta, który przewozi gołębie od miejsca koszowania 
do miejsca wypuszczenia, a następnie wykonuje zadania wymagane do realizacji elektronicznego 
potwierdzenia wypuszczenia gołębi. 
 
Konwojent otrzymuje smartfon skonfigurowany z zainstalowaną aplikacją Gołębie Loty. 
Smartfon przypisany jest do konkretnego Oddziału PZHGP. 

 
Aplikacja na smartfonie ma ikonę: 

 
 
 
Uwaga: 

1. Od momentu rozpoczęcia transportu gołębi na miejsce docelowe, aż do 
zakończenia  wypuszczania gołębi smartfon MUSI być włączony i aplikacja Gołebie 
Loty musi być uruchomiona. 

2. Przez cały czas na smartfonie musi być włączona lokalizacja GPS oraz włączone 
dane komórkowe – Internet niezbędny do prawidłowego działania aplikacji. 

 

2 Lista lotów 
Po uruchomieniu aplikacji 
Widzimy ekran z listą lotów organizowanych przez Oddział (poniżej przykład oddział (057) Gdańsk) 
Z reguły będzie to jeden aktywny lot i nie ma potrzeby wybierania. 
Jeżeli oddział wprowadzi wszystkie zaplanowane loty w sezonie, konwojent otrzyma listę do wyboru. 
Jeżeli brak aktywnych lotów – ekran jest jak poniżej: 
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Poniżej mamy jeden aktywny lot: 

 
 
W tym locie uczestniczą dwa oddziały: 

 (057) GDAŃSK 
 (058) GDAŃSK WRZESZCZ 

 

3 Koszowanie i rozpoczęcie transportu 
Dla każdego oddziału należy wpisać liczbę zakoszowanych gołębi. 
Zalecane jest aby po załadowaniu gołębi jednego oddziału wpisać liczbę gołębi. 

 
Następnie podjechać do miejsca koszowania drugiego oddziału i wpisać liczbę zakoszowanych gołębi. 

 
 
Uwaga: 
Kabiny przewożące gołębie 1 oddziału otrzymają widok tylko dla danego oddziału. 
 
Po zakoszowaniu gołębi od wszystkich uczestników (oddziałów) należy nacisnąć przycisk: 
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Jeżeli zapomnimy wpisać liczbę gołębi dla któregoś z uczestników – pojawi się komunikat: 
 

 
Należy nacisnąć NIE i uzupełnić dane. 
Możliwe jest naciśnięcie TAK, ROZPOCZNIJ – z tym  że nie będzie już można uzupełnić liczby gołębi. 
 
Jeżeli zostaną wpisane liczby zakoszowanych gołębi dla wszystkich uczestniczących oddziałów -pojawi 
się komunikat: 

 
 
Po naciśnięciu TAK, ROZPOCZNIJ – zaczyna się śledzenie trasy przewozu gołębi przez GPS. 
Dane o trasie przejazdu wysyłane są automatycznie na serwer platformy GOLEBIELOTY.PL 
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4 Wypuszczenie gołębi 
4.1 Wykonanie zdjęć przed wypuszczeniem 
Przed wypuszczeniem gołębi Konwojent MUSI wykonać 2 zdjęcia kabiny.  

Zdjęcia: max 5 minut przed wypuszczeniem, które pokazuje, że gołębie są w kabinie – zamknięte 
klatki w kabinie (prawa i lewa strona kabiny). 

 

Po naciśnięciu przycisku ZRÓB ZDJECIE uruchamia się kamera smartfona. 

Po wykonaniu każdego zdjęcia należy zatwierdzić je przyciskiem   - na ekranie na dole po 
prawej stronie. 

4.2 Wypuszczenie gołębi i nagranie filmu z wypuszczenia. 
Konwojent musi nagrać film trwający min 30 sekund max 40 sekund pokazujący moment 
wypuszczenia gołębi lub jeżeli nie ma możliwości niezwłocznie po wypuszczeniu, pokazujący otwarte 
klatki w kabinie i okolice wypuszczenia gołębi.  

 

Po naciśnięciu przycisku nagraj film uruchamia się kamera smartfona. 

Po wykonaniu nagrania należy je zatwierdzić przyciskiem   - na ekranie u góry po prawej 
stronie. 

4.3 Wykonanie zdjęć po wypuszczeniu gołębi 
Po wypuszczeniu gołębi Konwojent MUSI wykonać 2 zdjęcia kabiny.  

Zdjęcia: max 5 minut po wypuszczeniu, które pokazuje, że gołębie zostały wypuszczone – otwarte 
klatki w kabinie (prawa i lewa strona kabiny). 

 

4.4 Zakończenie wypuszczenia gołębi 
Po wykonaniu zdjęć i nagraniufilmu Konwojent wykonuje operację ZAKOŃCZ WYPUSZCZENIE GOŁĘBI 
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Po naciśnięciu przycisku ZAKOŃCZ WYPUSZCZENIE GOŁĘBI Konwojent musi wpisać: 

1 – Datę wypuszczenia gołębi (data jest podpowiadana z zegara smartfona) 

 

2 – Godzinę wypuszczenia gołębi (godzina jest podpowiadana z zegara smartfona) 

 

Następnie konwojent musi zatwierdzić te dane przyciskiem: 

3 – ZAKOŃCZ TRANSPORT 

 

Potwierdzenie wypuszczenia gołębi generowane jest automatycznie na portalu gołębieloty.pl 


