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Jak zrejestrować się i zalogować na webinarium na 
platformie ClickMeeting? 

 

1. Po założeniu webinarium przez organizatora na adres e-mail uczestnika zostaje wysłana informacja 
o dostępie do webinarium (e-mail ten wysyłany jest z adresu: szkolenia@vulcan.edu.pl). Należy kliknąć 
na znajdujący się w wiadomości link Przejdź do webinarium. 

 
 

2. Wyświetli się strona rejestracji, na której należy podać wymagane dane (w wyjątkowych sytuacjach 
dane mogą ulec zmianie): 

 Imię 

 Nazwisko 

 Adres e-mail 

 Nazwa placówki 

 Adres placówki 
  

Szkolenie online – instrukcja dla uczestnika 

mailto:szkolenia@vulcan.edu.pl
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3. Po wpisaniu danych należy kliknąć przycisk Rejestruj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Po zakończeniu procesu rejestracji automatycznie wyświetli się okno podsumowujące. 
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5. Na adres e-mail podany podczas rejestracji wysłane zostaje potwierdzenie prawidłowej rejestracji oraz 
link do webinarium (e-mail wysyłany jest z adresu: webinarium@vulcan.edu.pl). 

 

6. Uczestnikowi, który kliknął przycisk Dołącz teraz przed planowanym terminem rozpoczęcia webina-
rium otworzy się tylko okno z odpowiednią informacją. 

 

mailto:webinarium@vulcan.edu.pl
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Uczestniczenie w webinarium 

Kiedy trener rozpocznie szkolenie uczestnik zobaczy okno, w którym będzie się ono odbywać. Trener na 
początku szkolenia opowie o platformie ClickMeeting, upewni się czy wszyscy uczestnicy widzą go i słyszą 
oraz objaśni, jak można kontaktować się z nim i innym uczestnikami. 
 
 
 W tym polu widoczny będzie trener lub 

jego zdjęcie/awatar. 

Pole z imieniem  
i nazwiskiem trenera 

Pole czatu – uczestnicy i trener 
mogą tu pisać aby się porozumie-
wać, zadawać pytania, udzielać 
odpowiedzi. 

W tym polu widoczne są imiona i nazwiska uczest-
ników szkolenia. Na niektórych szkoleniach obok 
ikony monitora może pojawić się ikona mikrofonu, 
co oznacza, że uczestnicy (po aktywacji takiej moż-
liwości przez trenera) mogą mówić i być słyszani 
przez trenera i innych uczestników. W tym celu kli-
kają ikonę mikrofonu tak, by nie była przekreślona. 
Trener każdorazowo będzie udzielać instrukcji, jak 
włączyć mikrofon. 
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Instrukcja dla uczestnika przygotowane 
przez platformę ClickMeeting 

 

 

 
 
Źródło: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/infographic/instrukcja-dla-uczestnika/ 


