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Szanowni Państwo! 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w tym roku Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu 

Wielkopolskiego PTT odbędzie się w trybie zdalnym. 

Ma to swoje zalety i wady. Jedną z zalet jest to, że nie trzeba tracić czasu na dojazd, można po prostu 

usiąść wygodnie w fotelu włączyć komputer lub inne urządzenie, które jest w stanie obsłużyć 

platformę, na której odbędzie się zebranie i wziąć w nim udział. 

Niewątpliwą wadą jest to, że musimy wdrożyć dodatkowe procedury, ponieważ CBD PTT nie została 

przygotowana na taki rodzaj komunikacji. 

Tą dodatkową procedurą jest rejestracja uczestników zebrania, będących uprawnionymi do 

głosowania członkami OW PTT. 

W tegorocznym zebraniu nie będą mogły wziąć udziału członkowie, którzy nie posiadają czynnych 

praw wyborczych, ponieważ nie wiemy czy nie zakłóciło by to procedury głosowań. 

Procedura dostępna jest od dzisiaj tj. 12.06.2020 i zostanie zakończona 23.06.2020. 

By wziąć udział w zebraniu należy: 

1. Przesłać na adres e-mail: wzs2020@pttpoznan.pl (specjalnie utworzony adres do celów 

rejestracji uczestników zebrania), następujące dane. 

a. imię i nazwisko 

b. zwrotny adres e-mail (na który zostanie wysłany link do zebrania) 

c. oraz informacje uzupełniające którymi mogą być: 

i. kontaktowy nr tel. komórkowego, na który może zostać również wysłany link do 

zebrania, 

ii. zgoda na pozostawienie danych kontaktowych do wykorzystania w komunikacji 

z Zarządem Okręgu Wielkopolskiego PTT (w przypadku braku takiej informacji dane 

kontaktowe zostaną usunięte i nie będą mogły być wykorzystane przez ZOW PTT). 

2. Oczekiwać potwierdzenia rejestracji (powinno nastąpić w ciągu 48h. W przypadku zgłoszeń 

wysłanych na dwa dni przed zebraniem, potwierdzenie powinno być przesłane do godziny 

przed zebraniem. 

UWAGA: Potwierdzenie otrzymają tylko osoby uprawnione do głosowania. 

3. Na 60 -30 min przed zebraniem oczekiwać na e-mail i/lub sms z wiadomością zawierająca link 

do zebrania. 

Zebranie ma się odbyć na platformie ZOOM, do której licencję ma udostępnić ZG PTT. 
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W sytuacji awaryjnej, gdyby z jakichkolwiek powodów technicznych powstały problemy z tą 

platformą będzie możliwość przełączenia się na alternatywną niekomercyjną platformę google meet. 

Materiały dotyczące używania obu platform komunikacyjnych znajdują się pod adresami: 

ZOOM: https://zoom.us/ 

Google meet: https://apps.google.com/intl/pl/meet/ 

W przypadku pytań dotyczących platform ZOOM p. wiceprezes ZG PTT Dariusz Dragan obiecał 

odpowiadać na nie (taką wiadomość otrzymałem w mailu), 

pytania dotyczące google meet można kierować bezpośrednio na adres rejestracji. 

Z wyrazami szacunku 

Zbigniew Witkowiak 

Sekretarz 

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego 

Polskiego Towarzystwa Tanecznego 

https://zoom.us/
https://apps.google.com/intl/pl/meet/

