
 

 

 

Informacja dla prelegentów  
biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez PTPiREE 

w trybie online 
 
1. Konferencja organizowana w trybie online zostanie zrealizowana na platformie ClickMeeting 

(https://clickmeeting.com/pl) – dostępnej przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji 
aplikacji. W celu poprawnej pracy platformy zalecamy wykorzystanie jednej z przeglądarek: Chrome, Firefox, 
Opera, Safari, Edge. 

2. Dla pełnego wykorzystania możliwości platformy przez Prelegentów niezbędne jest posiadanie: 

• kamery internetowej (wystarczająca jest kamera w laptopie), 

• mikrofonu (wystarczający jest mikrofon zainstalowany w laptopie), 

• dostępu do Internetu (łącze symetryczne o przepustowości min. 4 Mb/s). 
3. Wszystkie prezentacje, prezentowane w trakcie konferencji, należy przesłać do organizatora (na adres 

brzozowski@ptpiree.pl), nie później niż na dwa dni przed konferencją. Organizator zamieści je na platformie 
ClickMeeting, gdzie będą dostępne w trakcie konferencji w celu ich prezentacji. 

4. Format plików zawierających prezentacje. 
Platforma ClickMeeting obsługuje większość popularnych formatów plików, jednak zalecamy przesłanie 
plików w następujących formatach: 

• Power Point – prezentacje nie mogą zawierać animacji gdyż zostaną one automatycznie usunięte przez 
platformę ClickMeeting. 

• pdf – bez ograniczeń w prezentowaniu na platformie, 
• mp4 – bez ograniczeń w prezentowaniu na platformie, 
Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 500 MB. 

5. Szkolenia dla prelegentów, testy łącza internetowego: 

• każdy z prelegentów i uczestników biorących udział w wydarzeniu online otrzyma na swój adres e-mail 
zaproszenie wygenerowane bezpośrednio przez platformę ClickMeeting. Będą to 3 lub 4 e-maile: 
„Podziękowanie za rejestrację na webinar”, „Potwierdzenie rejestracji”, „Przypomnienie o webinarze” 
– dwa ostatnie zawierają przycisk „Dołącz” oraz link pozwalający na zalogowanie się do konferencji  
w celu uczestniczenia w wydarzeniu lub prezentacji referatu; 

• na około tydzień przed wydarzeniem wszyscy prelegenci otrzymają mailowo informację o możliwości 
zalogowania się do platformy i zapoznania z podstawowymi jej elementami wymaganymi dla 
przeprowadzenia prezentacji (łączyć się będą Państwo wykorzystując przycisk „Połącz” z maila  
z potwierdzeniem rejestracji na wydarzenie); 

• każdy z uczestników biorących udział w wydarzeniu online, otrzyma mailowo informację o możliwości 
uczestniczenia w próbnym połączeniu na dzień lub dwa przed konferencją, mającym na celu 
zweryfikowanie możliwości zalogowania się na platformie ClickMeeting w celu wzięcia udziału  
w wydarzeniu (łączyć się będą Państwo wykorzystując przycisk „Połącz” z maila z potwierdzeniem 
rejestracji na wydarzenie). W niektórych przypadkach wymagane jest wylogowanie się z wewnętrznej 
sieci przedsiębiorstwa (z uwagi na wewnętrzne zabezpieczenia) i dopiero wówczas nawiązanie 
połączenia z platformą ClickMeeting. 

6. Pomoc techniczna dla prelegentów online - w trakcie całej konferencji, bezpośrednio na platformie 
ClickMeeting, dostępny będzie administrator, który w razie problemów będzie mógł przejąć zarządzanie 
prezentacją lub pomóc w czynnościach, które będą tego wymagały. 

 
 
 
 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat działania platformy ClickMeeting  
lub przećwiczyć jej najważniejsze funkcje prosimy o kontakt z: 

Kasper Teszner, tel. 61 846-02-10, tel. kom. 502-861-184, e-mail: teszner.k@ptpiree.pl 
Sebastian Brzozowski, tel. 61 846-02-31, tel. kom. 601-386-475, e-mail: brzozowski@ptpiree.pl 
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