Zajęcia online Avalon Active
(na telefonie)
kontakt z Fundacją Avalon w sprawach rehabilitacji
Jeśli masz problem z dostępem do zajęć online lub chciałbyś zgłosić uwagę odnośnie zajęć – podejmij kontakt
z Recepcją Fundacji (fundacja@fundacjaavalon.pl, tel. 22 349 97 71).

to nie kosztuje! :)
Uczestnictwo w zajęciach oraz korzystanie z aplikacji Zoom nie wymaga dodatkowych opłat.

czego potrzebuję, aby uczestniczyć w zajęciach online?
Do uczestniczenia w zajęciach online potrzebne jest urządzenie z dostępem do stabilnego łącza internetowego,
posiadające funkcje audio-wideo (laptop/komputer/smartfon/tablet - najlepiej z wbudowanym mikrofonem
i kamerą).

ochrona danych osobowych
Zajęć nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów, ani upubliczniać. Złamanie tej zasady wiąże się nie
tylko z wykluczeniem z zajęć, ale również konsekwencjami prawnymi (Regulamin korzystania z projektu „Aktywność
kluczem do niezależności” - §5, pkt. 7; oraz Regulamin korzystania z projektów Avalon Active §6, pkt. 7).

Instalacja

aplikacji.

Aby uczestniczyć
w zajęciach online przez telefon, należy
zainstalować aplikację Zoom (nie wiąże się to
jednak z zakładaniem konta na Zoom, ani z
dodatkowymi opłatami).
Kliknij w link spotkania otrzymany w mailu
od Recepcji Fundacji.
Następnie kliknij w „Download from Google
Play”, a później „Zainstaluj”.
Aby wejść w spotkanie, po zainstalowaniu nie
klikaj „Otwórz”, ale wyjdź z „Google Play”
i jeszcze raz kliknij w link z maila.

Wchodzenie na zajęcia online
Kliknij w link spotkania najlepiej 5-10 minut przed jego rozpoczęciem. Jeśli klikniesz wcześniej, prawdopodobne jest
że pojawi ci się podobna informacja, jak na pierwszym obrazku - wszystko w porządku, wystarczy poczekać na
prowadzącego :)
Gdy na platformie Zoom pojawi się prowadzący, zostaniesz poproszony o wpisanie imienia (wpisz swoje Imię i
pierwszą literę nazwiska). Kliknij OK.

W kolejnym kroku aplikacja poprosi o zgodę na warunki
serwisu i politykę prywatności stosowaną przez Zoom.
Kliknij „I Agree” (tzn. zgadzam się).
Zaczekaj, aż prowadzący rozpocznie spotkanie :)

Tak będzie wyglądać okno zajęć online, gdy się one rozpoczną:

1 – w tym miejscu pojawi się prowadzący / inna osoba mówiąca
2 – kliknij „Call via Device Audio”, aby móc słyszeć prowadzącego i gdy
będziesz chciał coś powiedzieć, aby oni mogli słyszeć ciebie. Aby inni mogli
usłyszeć ciebie, gdy na telefonie pojawi się pytanie „Zezwolić aplikacji Zoom
na nagrywanie dźwięku?”, kliknij „Zezwól”.
Następnie w miejscu ikonki z słuchawkami „Join Audio”
pojawi się ikonka przekreślonego mikrofonu, która oznacza,
że masz wyciszony mikrofon.

3 – włącz / wyłącz kamerę
4 – po kliknięciu w trzy kropki pojawi się → 5

5 - „Chat” – kliknij, jeśli chcesz zobaczyć wiadomość prowadzącego. Chat jest
widoczny dla wszystkich uczestników spotkania

6 – kliknij, jeśli chcesz wyjść z zajęć
7 – „podnieś rękę” – kliknij jeśli chcesz, aby prowadzący zauważył, że
chcesz coś powiedzieć

