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Informacje techniczne 

1. OKPR na ZOOM


Konferencja będzie prowadzona z wykorzystaniem aplikacji ZOOM. Do pełnego uczestnictwa 
w  konferencji wystarczy darmowa wersja Basic, do pobrania ze strony https://zoom.us (należy 
wybrać opcję „Sign up, it’s free” i podążać za instrukcjami). 


Uprzejmie prosimy o podpisanie swoich profili ZOOM imieniem i nazwiskiem – umożliwi to nam 
szybką weryfikację i płynne wpuszczanie Państwa na wydarzenia konferencyjne. Jednocześnie 
prosimy o cierpliwość, a także o dołączanie do wydarzeń z kilkuminutowym wyprzedzeniem. 


Prosimy pamiętać o wcześniejszym zalogowaniu się do aplikacji, zanim dołączą Państwo do 
wybranego wydarzenia.  


2. Bezpośrednie linki dostępowe


Każde wydarzenie w ramach 29 OKPR (wykłady, poszczególne panele, dyskusje i sesje) będzie 
opatrzone osobnym linkiem, którego kliknięcie przekieruje Państwa bezpośrednio do danego 
wydarzenia. 


Ich lista zostanie Państwu udostępniona 18 maja 2021 drogą mailową. W przypadku braku takiej 
wiadomości, prosimy o kontakt: konferencja.29okpr@psych.uw.edu.pl


3. Kto i jak może uczestniczyć w wydarzeniach 29 OKPR ? 


Każde wydarzenie będzie miało aktywną funkcję „Waiting room/ Poczekalnia”, dzięki której udział 
w 29 OKPR będzie dostępny jedynie dla osób zarejestrowanych, które opłaciły swój udział. Przed 
każdym wydarzeniem przedstawiciel organizatorów będzie weryfikował, czy są Państwo na liście 
aktywnych lub biernych uczestników konferencji. Proces weryfikacji może zająć chwilę, dlatego 
prosimy Państwa o cierpliwość, a także   dołączanie do wydarzeń z kilkuminutowym 
wyprzedzeniem. 


4. Funkcje aplikacji ZOOM podczas konferencji


Uczestnicząc w wydarzeniach mogą Państwo korzystać z podstawowych funkcji aplikacji ZOOM, 
np. kamera, mikrofon, udostępnianie ekranu, chat. Dla stworzenia optymalnych warunków 
konferencyjnych prosimy w szczególności o:


 
- wyciszenie mikrofonów i włączanie ich wtedy, gdy chcą Państwo zabrać głos 
(w  szczególnych przypadkach osoba odpowiadająca za kwestie techniczne będzie 
wyciszać uczestników zakłócających przebieg wydarzenia); 


- korzystanie z chatu ogólnego wyłącznie w celach merytorycznych (np. zapisywanie pytań 
do prelegentów w przypadku trudności z wykorzystaniem mikrofonu);


- korzystanie z chatu w celach technicznych – prosimy o kierowanie kwestii technicznych 
bezpośrednio do osoby z Komitetu Organizacyjnego lub pracownika sekcji IT poprzez 
wybór tej osoby na rozwijanej liście adresatów wiadomości w chacie.


5. „Sprawdź swój ZOOM”


W dniach 18-19 maja 2021 organizujemy dla Państwa wydarzenie   „Sprawdź swój ZOOM”. 
Zachęcamy do skorzystania. Będzie to okazja, by wykonać test aplikacji i jej podstawowych 
funkcji, przydatnych podczas konferencji (poczekalnia, włączanie/wyłączanie mikrofonu i video, 
udostępnianie ekranu, chat). 


2

https://zoom.us/
mailto:konferencja.29okpr@psych.uw.edu.pl


Linki do wydarzenia „Sprawdż swój ZOOM” udostępnimy Państwu 17 maja. Wydarzenie będzie 
bardzo kameralne: po kliknięciu w link trafią Państwo do poczekalni, a następne na spotkanie 
z  przedstawicielem Komitetu Organizacyjnego 29 OKPR i osobą z Sekcji IT wspierającej 
techniczny przebieg konferencji. 


6. Kontakt w pilnych sprawach


W przypadku trudności technicznych będą Państwo mogli dzwonić bezpośrednio do osoby 
z sekcji IT wspierającej przebieg konferencji. Numer udostępnimy w późniejszym terminie. 


Wybrane (a kluczowe) punkty programu 

1. Testowanie połączenia internetowego. 


Tak będziemy zaczynać każdy dzień 29 OKPR   – będzie to odpowiednik stacjonarnej rejestracji. 
Zapraszamy Państwa do logowania się i dołączania do spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Gospodarze wydarzenia będą potrzebowali czasu na weryfikację danych uczestników. Zależy 
nam na punktualnym rozpoczynaniu i kończeniu wydarzeń i bardzo liczymy na Państwa 
współpracę. 


2. Wykłady, panele dyskusyjne, sympozja, sesje


Do wszystkich wydarzeń uzyskają Państwo bezpośredni dostęp poprzez linki, których listę wraz 
z  odpowiadającymi im wydarzeniami udostępnimy 18 maja. Uczestnictwo w konkretnym 
wydarzeniu wymaga jedynie kliknięcia w odpowiadający mu link. Trafią Państwo do poczekalni 
(waiting room). Po weryfikacji danych uczestnika zostaną Państwo wpuszczeni na spotkanie 
główne.  


Do spotkania można dołączyć i je opuścić w dowolnym momencie jego trwania. Po opuszczeniu 
spotkania można do niego powrócić klikając ponownie w link danego wydarzenia. 


Prosimy o dołączanie do spotkań z wyprzedzeniem. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
otwarcia i zamknięcia konferencji, wykładów plenarnych oraz Walnego Zebrania PSPRC – to 
wydarzenia, które mogą zgromadzić więcej uczestników co wpłynie na czas weryfikacji. 


3. Sesje plakatowe (a)synchronicznie


W ramach 29 OKPR odbędą się 3 równoległe sesje plakatowe w czasie rzeczywistym. 
Dodatkowo, asynchronicznie udostępnimy Państwu możliwość zapoznania się z plakatami przed 
rozpoczęciem konferencji. Omawiane podczas sesji plakaty będzie można obejrzeć na stronie 29 
OKPR od 18 maja 2021. 


4. Walne Zebranie PSPRC 


Link do tego wydarzenia zostanie przekazany przez Zarząd PSPRC wszystkim aktywnym 
członkom stowarzyszenia, uprawnionym do udziału w Walnym Zebraniu stowarzyszenia.  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Wskazówki dla Autorów wystąpień i plakatów 

1. Wystąpienia ustne (Sesje tematyczne)


Prosimy o przygotowanie wystąpień ustnych nie przekraczających 15 minut i prezentacji 
wizualnej, w popularnych, płynnie obsługiwanych programach (np. PowerPoint, Prezentacje 
Google, Prezi, Canva). W przypadku (przewidywanych lub powtarzających się) kłopotów ze 
stabilnością łącza internetowego   lub trudności z udostępnianiem ekranu z prezentacją 
przygotowaną w ww. programach pomocne może okazać się wyświetlenie prezentacji zapisanej 
w formacie .pdf. Zachęcamy do zapisania takiej wersji i ewentualnego wykorzystania jej podczas 
konferencji.


2. Wystąpienia ustne  (Sesje plakatowe)


Podczas Sesji plakatowych tegorocznej konferencji zapraszamy Państwa do krótkiego 
skomentowania przygotowanych przez siebie plakatów. Prosimy Autorów o samodzielne 
udostępnianie ekranu z plakatem w trakcie sesji i poruszanie się po nim według własnych 
preferencji. W przypadku trudności technicznych przedstawiciel organizatorów będzie 
w  gotowości do prezentowania przesłanych wcześniej plakatów wg podawanych na bieżąco 
instrukcji. Rezerwujemy dla Państwa 5 minut na omówienie/ skomentowanie plakatu i 5 minut na 
odpowiedzi na pytania uczestników sesji.  


Z uwagi na krótki czas prezentacji, chcemy   stworzyć warunki do zapoznania się z Państwa 
plakatami asynchronicznie, przed rozpoczęciem konferencji. 18 maja udostępnimy je na stronie 
29 OKPR. Prosimy o przesłanie Państwa plakatów zapisanych w formacie .pdf do 15 maja 
na adres: konferencja.29okpr@psych.uw.edu.pl


Plakat mogą Państwo przygotować według jednej z poniższych propozycji:


- jako plakat tradycyjny – plik przygotowany tak, jak do wydruku, zapisany 
w formacie .pdf. 

- jako prezentację składającą się z 5 slajdów – plik zapisany w formacie .pdf.


Niezależnie od wybranej opcji, Państwa plakaty powinny zawierać: 1. dane autorów i tytuł plakatu, 
2. wprowadzenie teoretyczne/ cele badawcze, 3. opis metody, 4. uzyskane wyniki, 5. dyskusję 
wyników i ich implikacje. 


Prosimy pamiętać o graficznej stronie plakatów jako dominującej formie komunikowania treści. 
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