
Dostęp do filmu jest możliwy po założeniu osobistego konta na stronie: 
https://www.e-kinopodbaranami.pl/signup.html 

 

 
 

Po zalogowaniu, należy otworzyć podany link do filmu i postępować według widocznych na zdjęciach wskazówek. 
 

 
 

 
 

Link do filmu i kod dostňpu do filmu uczeŒ otrzyma od nauczyciela

https://www.e-kinopodbaranami.pl/signup.html


 

 we wskazanym miejscu naleŨy wpisaĺ otrzymany sw·j kod dostňpu do filmu

- to jest Twój kod dostępu, nie udostępniaj nikomu, ponieważ odbierze to możliwość oglądania 
- po wpisaniu kodu można obejrzeć film na swoim osobistym koncie przez 48 godzin 
- film można zatrzymywać, włączać ponownie będąc zalogowanym na swoim koncie 
- po upływie 48 godzin od wykorzystania kodu film będzie nieaktywny  

 
 

 
 



 

Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go obejrzeć do koŒca wskazanego dnia. 
 Po obejrzeniu filmu odbňdŃ siň online warsztaty edukacyjne. 

 Seans i warsztaty edukacyjne odbywają się w ramach realizacji projektu instytucjonalnego  

z Budżetu Obywatelskiego 2021  

 

(podczas wyznaczonych lekcji, w aplikacji zoom ï link do spotkania zostanie przesğany dzieŒ wczeŜniej)

w Zespole Szk·ğ Budowlanych w Radomiu, ul. KoŜciuszki 7

Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go obejrzećobejrzećobejrzećobejrzećobejrzeć do koŒca wskazanego dnia. do koŒca wskazanego dnia. 

Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go Film najlepiej zobaczyĺ przed warsztatami edukacyjnymi; można go obejrzećobejrzećobejrzećobejrzećobejrzeć do koŒca wskazanego dnia. do koŒca wskazanego dnia. 

OglŃdanie filmu jest moŨliwe przez 48 godzin od pierwszego uruchomienia po wprowadzeniu kodu.  




