
Zasady uczestnictwa w transmisjach Skype 

http://www.fppl.pl/spotkania-z-psychoanaliza-warszawa-7-i-8-marca-2020-gosc-specjalny-elisabete-
thamer/ 

1. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 6.03.2020 na dwa adresy: zarzad@fppl.pl i 
erwin.dolacinski@gmail.com ( moderator Skype: live:erwindol_2 ). 

W mailu prosimy podać: 

 imię i nazwisko 

 nazwę wybranych zajęć: „Seminarium SXI z ET”, „Seminarium Szkoła z ET”, „Wystąpienie 
z ET” 

 potwierdzenie wykonania przelewu za wybrane zajęcia 

 login Skype w celu dodania do grupy Skype 
 
Forum Polskie Pola Lacanowskiego, ul. Belgijska 6/26, 02-511 Warszawa 
mBank SA 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931  
 
2. Wszystkie zajęcia odbywają się z tłumaczeniem konsekutywnym z języka francuskiego na język 
polski. 
 
3. Udział w transmisji Seminarium Klinicznego jest możliwy tylko po wyrażeniu zgody. Ze względu 
na charakter spotkania, zastrzegamy prawo do odmowy udziału w zajęciach. Zgłoszenia prosimy 
kierować na adres jan.tkaczow@gmail.com najpóźniej do 6 marca 2020 r. 
 
4. Udział w transmisji wykładu jest bezpłatny. Zapraszamy do samodzielnego dołączania do grupy 
Skype poprzez kliknięcie w link:  https://join.skype.com/b4AlcoyuZZWC 
 
Ilość użytkowników grup Skype jest ograniczona do 50 osób, o udziale w transmisji wykładu 
decyduje kolejność dołączania do grupy. Zachęcamy do szybkiego dołączania oraz przesyłania 
linku  https://join.skype.com/b4AlcoyuZZWC znajomym, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w 
transmisji wykładu. 
 
5. Wszystkie zajęcia będą transmitowane w oddzielnych grupach Skype. Moderator będzie 
dołączał użytkowników do odpowiednich grup na podstawie potwierdzenia dokonania przelewu. 
 
6. Prosimy o samodzielne „dołączanie do rozmowy” w odpowiednich grupach Skype w zgodnie z 
terminami rozpoczęcia zajęć 
 
7. Prosimy o punktualne dołączanie do transmisji. Godziny transmisji są podane w czasie 
polskim, Central European Time (CET), Coordinated Universal Time +1 (UTC +1). Zgodnie z 
czasem w Polsce: https://www.google.com/search?q=time+in+poland. 
 
8. Prosimy o wyciszenie mikrofonów i włączanie ich jedynie w celu zabrania głosu w dyskusji. 
 
9.  Prosimy o wyłączenie kamer, w celu zachowania dobrej jakości połączenia dźwiękowego. 
 
10. Czat jest zarezerwowany do zgłaszania problemów technicznych. Prosimy o używanie czatu 
podczas zajęć jedynie w tym celu. 
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