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Szanowni Państwo,  

Przekazujemy instrukcję dotyczącą technicznej strony konferencji. Podpowiadamy:  

JAK WZIĄD UDZIAŁ W KONFERENCJI? 

JAK DOŁĄCZYD DO WYDARZEO KONFERENCJI ?  

JAK WYŚWIETLID SWOJĄ PREZENTACJĘ?  

JAK ZGŁASZAD TRUDNOŚCI TECHNICZNE? 

Na koniec podsumowujemy: 

WAŻNE INFORMACJE I PROŚBY OD ORGANIZATORÓW 

Zachęcamy do zapoznania się. W przypadku pytao bądź trudności zapraszamy na wydarzenie testowe.  

Komitet Organizacyjny XXIX OKPR 

 

JAK WZIĄD UDZIAŁ W KONFERENCJI? 

1/ Należy zainstalowad ZOOM korzystając ze strony: https://www.zoom.us 

2/ Należy podpisad swój profil imieniem i nazwiskiem -– tylko to umożliwi weryfikację uczestnika 
uprawnionego do udziału w konferencji 

 

Dane można edytowad w swoim profilu przed 
rozpoczęciem spotkania, korzystając z ekranu 
startowego aplikacji ZOOM: 

 

Lub podczas trwającego spotkania, korzystając z opcji 
„Rename” widocznej na rozwijanej liście przy każdym 
z uczestników: 

 

 

 

3/ Dzieo przed konferencją sugerujemy aktualizację 
wersji ZOOM, korzystając z opcji „Check for updates” 
w rozwijanym menu - tylko to umożliwi Paostwu 
skorzystanie z wszystkich aktualnie dostępnych funkcji 
ZOOM 
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JAK DOŁĄCZYD DO WYDARZEO KONFERENCJI ?  

1/ Należy zalogowad się na swoje konto ZOOM  

2/ Należy wybrad jeden z trzech linków odpowiadający aktualnym wydarzeniom zapisanym  
w programie konferencji: 

LINK 1 – LINK GŁÓWNY – do wykładów plenarnych oraz otwarcia i zamknięcia konferencji 
LINK 2 – LINK DO WYDARZEŃ RÓWNOLEGŁYCH (panele, sympozja i sesje tematyczne) 
LINK 3 – LINK DO SESJI PLAKATOWYCH 
 
Każdorazowo, klikając link wydarzenia będą Paostwo wpuszczani do pokoju głównego  
(Main Session)  po weryfikacji uprawnieo do udziału w konferencji. Weryfikacja odbywa się  
w poczekalni (Waiting Room).  

 

Wydarzenia równoległe oraz sesje plakatowe 
odbędą się w pokojach konferencyjnych  
z wykorzystaniem funkcji „Breakout Rooms”, z 
możliwością swobodnego przemieszczania się 
pomiędzy wydarzeniami w tym samym przedziale 
czasowym. 

Lista pokoi i przypisanych do nich wydarzeo wyświetli 
się po naciśnięciu ikony „Breakout Rooms” w dolnym 
menu.  

Pokoje będą opisane nazwą wydarzenia, które 
aktualnie się w nim odbywa.  

Aby dołączyd wystarczy nacisnąd „Join” przy danym 
wydarzeniu. 

 

 
 

 

Pomiędzy pokojami mogą Paostwo przemieszczad się 
samodzielnie poprzez powrót do pokoju głównego i 
wybór innego wydarzenia. Aby opuścid pokój 
wystarczy wybrad opcję  
„Leave Room”  „Leave Breakout Room”.  

Jeżeli chcą Paostwo opuścid całe spotkanie,  
a nie dołączyd do innego wydarzenia (pokoju) 
wystarczy kliknąd opcję  
„Leave Room”  Leave Meeting. 
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Po celowym lub omyłkowym opuszczeniu całego wydarzenia mogą Paostwo do niego powrócid klikając w 
odpowiedni link. W takiej sytuacji Paostwa dostęp musi byd ponownie zweryfikowany, co może się wiązad z 
krótkim oczekiwaniem w poczekalni.  

 

JAK WYŚWIETLID SWOJĄ PREZENTACJĘ?  

Aby udostępnid materiał przygotowany na konferencję należy skorzystad z opcji „Share Screen” widocznej w 
dolnym Menu.  

Po kliknięciu w zielony guzik wyświetlą się okna otwartych plików, które mogą Paostwo udostępnid 
publiczności.  

Ważne! Prosimy pamiętad o wcześniejszym otwarciu prezentacji, którą chcą Paostwo przedstawid i 
zamknięciu niepotrzebnych plików, by uniknąd pomyłek i wyświetlenia treści prywatnych.  

 

ZGŁASZANIE TRUDNOŚCI TECHNICZNYCH 

Dostępne będą 4 możliwości: 

1/ Zgłoszenie problemu przedstawicielowi organizatorów, który będzie obecny w pokoju danego wydarzenia 
(głosowo – opcja dla aktualnego prelegenta; na chacie – opcja dla słuchaczy) 

2/ Prośba o pomoc osoby z Sekcji IT, która będzie dyżurowała w pokoju głównym:  
- należy powrócid do pokoju głównego korzystając z opcji „Leave Room” „Leave Breakout Room” lub  

3/ Zaproszenie osoby z sekcji IT do pokoju wydarzenia klikając opcję „Ask Host for help” 

4/ Kontakt telefoniczny  
- z osobą z sekcji IT- przez cały czas trwania konferencji 

- z osobą z Komitetu Organizacyjnego 29 OKPR – w wybranych przedziałach czasowych.  

Numery telefonów przesyłamy drogą mailową.  

 

DODATKOWE INFORMACJE I PROŚBY OD ORGANIZATORÓW: 

1/ Przypominamy o podpisywaniu swoich profili ZOOM imieniem i nazwiskiem uczestnika 

2/ Prosimy o wyciszenie mikrofonów 

3/ Prosimy o korzystanie z czatu w przypadku zgłaszania chęci zabrania głosu z pomocą wiadomości „Prośba 
o głos”  

4/ Prosimy o wcześniejsze otwarcie plików, które zamierzają Paostwo wyświetlad w czasie swoich wystąpieo 

5/ Prosimy Prowadzących o dopilnowanie punktualnego rozpoczęcia i zakooczenia prowadzonych wydarzeo 

6/ 5 minut przed koocem danego wydarzenia osoba z sekcji IT poinformuje w czacie  

o zbliżającym się koocu sesji oraz udostępni link do kolejnego wydarzenia 

 

 


