
Instrukcja udziału w zajęciach realizowanych  

przez Miejski Dom Kultury Muflon w Jeleniej Górze  

w trybie on-line 

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną od dnia 9 listopada 2020 r. zajęcia stałe  

prowadzone w MDK Muflon realizowane będą wyłącznie w trybie on-line. Uczestnicy zajęć 

pracowni muzycznej, wokalnej oraz Małej Akademii Baletu będą mogli wziąć udział  

w zajęciach stosując poniższe wytyczne. 

Transmisje zajęć odbywać się będą poprzez platformę google.com, wykorzystującą aplikację 

Google Meet. W tym celu każdy uczestnik musi posiadać własne konto Google.  

W przypadku korzystania z urządzenia z systemem Android lub IOS (tablet, smartfon) 

konieczne będzie zainstalowanie aplikacji Google Meet, którą można pobrać za 

pośrednictwem strony lub aplikacji Google Play. 

 

 

  



Instrukcja krok po kroku 

1. Zaloguj się na stronie www.google.com. W przypadku braku konta zarejestruj się na 

stronie, a następnie zaloguj. 

 

 

2. Utwórz i wyślij wiadomość na adres e-mail: muflononline@gmail.com wpisując  

w treści maila imię i nazwisko uczestnika/ uczestniczki zajęć oraz grupę. W temacie 

wiadomości zamieść określenie: zajęcia on-line. 

 

Na skrzynkę pocztową, z której zostanie wysłana wiadomość otrzymasz linki niezbędne 

do aktywnego udziału w kolejnych zajęciach on-line.  

 

 

 

http://www.google.com/
mailto:muflononline@gmail.com


3. Na rachunek bankowy MDK „Muflon” dokonaj wpłaty za udział w zajęciach. 

Ważne: wpłaty należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed zajęciami, tak aby możliwa 

była weryfikacja zaksięgowania kwoty w dniu prowadzonych zajęć. 

Adres i numer rachunku: 

Miejski Dom Kultury „Muflon” 

ul. Cieplicka 172 

58-570 Jelenia Góra 

Millenium Bank 75 1160 2202 0000 0000 4575 6003 

W tytule przelewu imię i nazwisko uczestniczki oraz rodzaj zajęć 

 

4. W dniu zajęć w czasie 5-15 minut przed rozpoczęciem zaloguj się na stronie 

www.google.com i otwórz skrzynkę pocztową.  

 

5. W zakładce Odebrane znajdziesz wiadomość od nadawcy MDK Muflon, w której po 

otwarciu znajdziesz link do bezpośredniej transmisji z zajęć – należy w niego kliknąć. 

Jednocześnie konieczne jest wyrażenie zgody na używanie kamery, mikrofonu. 

 

 

 

  

http://www.google.com/


6. Następnie kliknij w zielony przycisk „Chcę dołączyć” i poczekaj na akceptację ze strony 

moderatora połączenia – prowadzącego zajęcia lub pracownika MDK Muflon. 

 

 

 

7. W przypadku braku połączenia lub jego zerwania w trakcie zajęć zamknij okno  

i ponownie kliknij w link przesłany pocztą elektroniczną. 

8. Do każdych zajęć generowany będzie inny link. 

 

W razie pytań, bądź innych wątpliwości prosimy o kontakt z osobą prowadzącą zajęcia lub 

pracownikami MDK Muflon:  

Marcin Sweklej, Łukasz Prochacki 

tel. 75 75 537 70 

e-mail: muflononline@gmail.com 

 


