Zapisanie się do webinaru na platformie Getresponse, dołączenie do niego, udostępnianie ekranu i
mikrofonu.
Kliknj na otrzymay link do zapisania się na webianr. Przekierunkuje on Ciebie na stronę, gdzie pojawi
się okienko z danymi do rejestracji tj. imię, email oraz pole Polityki pprywatności. Po wprowadzeniu
tych danych kliknij na przycisk „Zajerestruj się”. Czasami zdarza się, że te okno pojawi się w języku
angielskim. Nie jest to zależne od nas. Postępuj intuicyjnie lub korzystaj z tłumacza internetowego.

Pojawi się potwierdzenie rejestracji z informacją, że należy sprawdzić podaną skrzynkę pocztową,
gdzie będzie znajdował się e-mail z linkiem do połączenia się do webinaru.
UWAGA:
 Gdybyś go tam nie znalazł/-a to odśwież pocztę i/lub sprawdź spam/niechcianą pocztę.
 Czasami e-mail dociera po kilku minutach.
 Gdyby nadal ni eotrzymał potwierdzenia rejestracji, zarejstruj się ponownie.

W skrzynce pocztowej będzie email z zaproszeniem na webinar. W zalezności jaką masz skrzynkę
widok może się różnić, ale zasady są potdobne.
Wybierz albo „zaakceptuj”, albo poczekaj i na kilkanaście minut przed wydarzeniem naciśnij „Dołącz
teraz”. Jeżeli naciśniesz zaakceptuj widok może zmienić się jak drugi obrazek poniżej.
UWAGA: Jeżeli klikniesz na „Dołącz teraz” to zawsze może otwarte okno webinarowe zamknąć i tym
samym emailem/przyciskiem powrócić do niego w dowolnym momencie.

Widok po zaakceptowaniu zaproszenia. Przed rozpoczeciem webinaru ( lub w jego trakcie) kliknij na
podany link, który przekierunkuje Cię do okna webinarowego.

Po kliknięciu pojawi się okeinko z informacją za ile rozpocznie się webinar.

Jeżeli webinar jes już uruchominy to możesz zobaczyć takie np. okno. Brawo! Zalogowałeś się na
webinar. W prawym rogu pojawi się Twój login/imię.
Gdybyś nie słyszał/-a dźwięku to sprawdź ustawiania dźwięku na swoim komputerze. Do zobaczenia,
usłyszenia.

W trakcie webinaru jest możliwość dołączenia 4 osób do przekazu audio-wideo (wizja i dźwięk) i 25
audio (dźwięk). Dostępu udziela prowadzący, a Ty uaktywniasz to klikajac na ikonki mikrofonu i/lub
kamery, kóre pojawiły się na dole ekranu webinaru:

Po kliknięciu na może pojawić się komunikat, że wyrazasz zgodę na udostępnienie kamery i
mikrofonu. Zrób to. Pojawi się aktywne ikonki dźwieku i wizji.
Gratulacje. Dołaczyłeś do przekazu online 

