
Wskazówki do logowania się za pomocą platformy ZOOM. 
 

1. Zachęcamy do dołączania do spotkania kilka minut wcześniej np. ok. 9.20. 
 

2. Zachęcamy do korzystania w trakcie zebrania z komputera czy laptopa wyposażonego w kamerę i 
mikrofon. W trakcie wykładów prosimy o inaktywację mikrofonów, a włączanie ich w trakcie 
zadawania pytań/dyskusji.   
 

3. Aby dołączyć do zebrania należy „kliknąć” link lub skopiować go i wkleić w używaną przez Państwa 
przeglądarkę -  link to  ta część podświetlona na niebiesko:  
https://us02web.zoom.us/j/81110411102?pwd=MzRMUkQ5ZHAzd1p5SmcwOVFRNkdEUT09  

 
4.  Zostaniecie Państwo automatycznie przekierowani do tzw. poczekalni „(waiting room). Prowadzący 

spotkanie widzi osoby w poczekalni i jednym kliknięciem otwiera wirtualne drzwi – stajemy się 
uczestnikami zebrania, na ekranie widzimy wiele okienek – każde odpowiada jednemu 
uczestnikowi.  

 
5. Jeżeli macie Państwo włączoną kamerę, w okienku będziecie widoczni. Jeżeli nie włączycie Państwo 

kamery lub ją zasłonicie/ zakleicie, możecie uczestniczyć w zebraniu widząc pozostałych 
uczestników, a Wasze okienko pozostanie czarne. Warto podpisać swoje okienko imieniem i 
nazwiskiem, może to także zrobić prowadzący zebranie. 

 
6. W trakcie zebrania będzie też można zgłaszać pytania na czacie tzn. pisemnie. W tym celu na dole 

ekranu należy odnaleźć i kliknąć obrazek(ikonkę) z napisem „chat” – po prawej stronie ekranu 
pojawi się dodatkowy biały pasek, a kiedy zaczniecie Państwo pisać na klawiaturze, Wasze pytania 
pojawią na dole ekranu. Proszę kliknąć enter, aby pytanie było widoczne dla pozostałych 
uczestników zebrania.  Po  wykładzie prowadzący zebranie przeczytają pytania zadane przez 
uczestników, aby wykładowcy mogli na nie odpowiedzieć. 

 
7. Jeżeli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze w spotkaniu na platformie zoom, możemy 

zorganizować próbne łączenie się np. dzień wcześniej dla osób zainteresowanych – w takim 
przypadku proszę o informację mailem. Przy pierwszym łączeniu mogą się pojawiać dodatkowe 
komunikaty i warto to pierwsze łączenie zrobić spokojnie wcześniej. 

 
8. Nie ma konieczności rejestracji się na platformie zoom, jeżeli jesteście Państwo tylko uczestnikami 

zebrania, a nie jego organizatorami. 
 
 
Zapraszamy serdecznie  ! 
 
Joanna Jabłońska-Brudło is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
Topic: Analiza ruchu i postawy 
Time: Oct 17, 2020 09:30 AM Warsaw 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81110411102?pwd=MzRMUkQ5ZHAzd1p5SmcwOVFRNkdEUT09  
Meeting ID: 811 1041 1102 
Passcode: 2xrUnV 
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