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FAQ dla uczestników BPA

Jakiego sprzętu potrzebuJę do uczestnictwa w konferencJi 
bpa summit online?

Potrzebny będzie laptop / komputer z monitorem / nowoczesny tablet z kamerą  
i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Przed konferencją sprawdź, czy nie masz 
zablokowanego serwisu Vimeo – wejdź na: https://vimeo.com/398084063. Jeśli tak jest, 
skontaktuj się ze swoim administratorem, użyj prywatnego komputera lub połącz się  
przez VPN. Przez serwis Vimeo będzie realizowany stream konferencji.

Jak się zalogować?

Link do zalogowania oraz hasło wyślemy ci w mailu w przeddzień konferencji.

w Jaki sposób obeJrzeć wystąpienie prelegenta?

Linki do oglądania transmisji konferencji dostępne będą u góry ekranu pod przyciskami 
“Oglądaj”. Program konferencji składa się z sesji plenarnej, równoległych i roundtables. 
U góry ekranu znajdują się przyciski przekierowujące do kanałów z transmisją sesji 
plenarnej i równoległych. O sesji roundtables piszemy w punkcie 7. Prosimy pamiętać, 
aby w czasie wystąpień Prelegentów wyciszyć mikrofon.

z kim mogę się skontaktować w razie problemów 
technicznych?

Zapraszamy do korzystania z chatu dedykowanego kwestiom technicznym.

 Jak odwiedzić wirtualne stoisko partnera?

Po prostu kliknij w jego logotyp, a następnie w przycisk “Porozmawiaj z nami”. 
Rozmowa odbędzie się poprzez program Zoom. Zoom sugeruje pobranie aplikacji. Możesz 
łączyć się przez przeglądarkę, niemniej, rekomendujemy instalację tego oprogramowania - 
wpłynie to korzystnie na jakość wysyłanego sygnału, a więc jakość i dźwięku i obrazu.

https://vimeo.com/398084063
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czy podczas konferencJi będzie dostępny chat do 
komunikacJi z prelegentami?

Tak. Aby korzystać z chatu nie musisz instalować żadnego oprogramowania. Przy każdym 
kanale z transmisją pojawi się okienko chatu do zadawania pytań dotyczących prelekcji. 
Większość prezentacji będzie zarejestrowana wcześniej i odtworzona o określonej 
godzinie. W związku z tym Prelegenci podczas swojego wystąpienia będą na bieżąco 
odpowiadać na pytania Uczestników. Wyjątkiem będzie prelekcja prof. Andrzeja Sobczaka, 
który będzie dostępny dopiero po swojej prelekcji.

Jak dołączyć do dyskusJi w ramach sesJi roundtables?

Podczas konferencji każdy z Państwa będzie mógł wziąć udział w 1 wirtualnej sesji 
roundtable. Wirtualne roundtables przeprowadzimy poprzez program Zoom. (Zoom 
sugeruje pobranie aplikacji. Możesz łączyć się po prostu przez przeglądarkę, niemniej, 
rekomendujemy instalację tego oprogramowania - wpłynie to korzystnie na jakość 
wysyłanego sygnału, a więc i jakość dźwięku i obrazu.) WAŻNE: Przy logowaniu w Zoom 
konieczne jest podanie imienia i nazwiska, aby organizator mógł przydzielić uczestnika do 
wybranego w ankiecie stolika. 

czy będzie możliwość wideorozmowy z prelegentami?

Po każdym wystąpieniu zaprosimy chętnych na wirtualne spotkanie z Prelegentem, 
realizowane w Zoom. (Zoom sugeruje pobranie aplikacji. Możesz łączyć się po prostu przez 
przeglądarkę, niemniej, rekomendujemy instalację tego oprogramowania - wpłynie to 
korzystnie na jakość wysyłanego sygnału, a więc i jakość dźwięku i obrazu). Zachęcamy, aby 
przed zadaniem pytania krótko się przedstawić.

czy materiały z bpa summit online będą dostępne również po 
konferencJi?

Wszystkie nagrania z wystąpień dostępne będą przez kolejne 30 dni po zakończeniu 
konferencji. Chaty publiczne będą rejestrowane,  rozmowy w pokojach oraz dyskusje 
roundtables NIE będą rejestrowane.
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