Instrukcje dla uczestników Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020
Jak przygotować się do udziału w Kongresie?
1. Upewnij się, że zaktualizowałeś swój system operacyjny. Pobierz wszelkie aktualizacje przed Kongresem, by ich pobieranie nie obciążało łącza internetowego
w trakcie połączenia.
2. Upewnij się, że dysponujesz łączem o przepustowości minimalnej:
– dla uczestników aktywnych (Paneliści, uczestnicy Warsztatów, Forum Partnerów): 20 Mb/s download / upload
– dla słuchaczy (dot. sesji panelowych i Giełdy Grantodawców): 10 Mb/s download / upload
3. Przeglądarka internetowa
Link dostępowy, który otrzymasz w wiadomości e-mail na dzień przed Kongresem otwórz jedynie za pomocą aktualnej przeglądarki internetowej:
– Mozilla Firefox w wersji 70 lub wyższej,
– Google Chrome w wersji 70 lub wyższej,
– Safari w wersji 12 lub wyższej,
– Opera w wersji 66 lub wyższej.
UWAGA: Udział w Kongresie nie będzie możliwy za pośrednictwem Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge.

Jak dołączyć do spotkania w ramach Kongresu?
1. Skorzystaj z linku dostępowego, który wyślemy w wiadomości e-mail na dzień przed Kongresem.
2. Po użyciu linku skorzystaj z nawigacji w górnej zakładce, by uzyskać dostęp do pokoju konkretnego spotkania. Przyciski pokojów będą aktywne na 3-5 min przed
planowaną godziną spotkania.
UWAGA: jeśli nie otrzymałeś linka na podany adres mailowy, upewnij się, że nie trafił do skrzynki SPAM.

Jak zabrać głos w spotkaniach?
Uczestnicy sesji panelowych oraz Giełdy Grantodawców mają możliwość zadawania pytań i przesyłania komentarzy za pomocą funkcji CHAT (z automatycznym
tłumaczeniem chatu).
Pozostałe spotkania, tj. Warsztaty oraz Forum Parterów oferują dodatkowo funkcję audio-video, umożliwiającą komunikację z innymi uczestnikami, dostępną pod
przyciskiem połączenia video w postaci ikony kamery, widocznej po prawej stronie od imienia w panelu Uczestnicy.
Po użyciu ikony kamery musisz zaakceptować udostępnianie widoku kamery i mikrofonu w przeglądarce, z której korzystasz.
Upewnij się, że dysponujesz:
• poprawnie działającą kamerą podłączoną lub wbudowaną w komputer,
• poprawnie działającym zewnętrznym zestawem słuchawkowym z mikrofonem.

Etykieta komunikacji
Jeśli w Kongresie występujesz jako panelista lub bierzesz aktywny udział w Warsztatach oraz Forum Partnerów upewnij się, że:
– Twoja twarz widoczna jest w centrum kadru,
– tło za Twoim stanowiskiem jest możliwie jednolite i nie rozprasza pozostałych uczestników,
– w otoczeniu panuje cisza i nikt nie zakłóci Twojej wypowiedzi rozmowami lub hałasem z innego źródła,
– masz wyłączony dźwięk dołączając do spotkania,
– jesteś wyciszony, gdy inni zabierają głos,
– masz włączoną opcję wideo podczas mówienia,
– używasz funkcji „podnoś/opuść rękę”, aby zwrócić uwagę gospodarza.

Wydarzenia towarzyszące i wydarzenia kulturalne transmitowane będą na stronach Organizatorów. Linki do transmisji pojawią się na stronie Kongresu
kongres.lublin.eu w dniu 5 października 2020.

Jak wygląda interfejs platformy Kongresowej online?

