Διαδικτυακό σεμινάριο Βελονισμού
από το Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Κέντρο
Βελονισμού AcuScience
Πάρτε μέρος στο μεγαλύτερο διαδικτυακό σεμινάριο Βελονισμού

Τα σεμινάρια
της «Acuscience» αποσκοπούν στην παροχή ενός
περιβάλλοντος σεβασμού για τους συμμετέχοντες, χωρίς παρενόχληση και
χωρίς αποκλεισμούς, ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού
προσανατολισμού, αναπηρίας, εμφάνισης, εθνικότητας, φυλής, εθνικής
προέλευσης, ηλικίας ή θρησκείας.
Το σεμινάριο παρέχει διάφορες μορφές διαδικτυακής αλληλεπίδρασης μεταξύ
των συμμετεχόντων και των ομιλητών.
Όλοι οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των ομιλητών, των εκθετών και
του προσωπικού αναμένονται να συμπεριφέρονται με ακεραιότητα και
σεβασμό απέναντι σε όλους οι οποίοι παρευρίσκονται ή συμμετέχουν στο
ψηφιακό σεμινάριο Βελονισμού. Η απαράδεκτη συμπεριφορά δεν θα γίνει
ανεκτή κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου.
Η απαράδεκτη συμπεριφορά περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε:
Παρενόχληση:
* Όλη η επικοινωνία, είτε λεκτική είτε ηλεκτρονική, πρέπει να πραγματοποιείται
με σεβασμό και ευγένεια.
* Προσβολές με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία,
τη φυσική εμφάνιση, το μέγεθος σώματος, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία,
τη θρησκεία, την πολιτική υπαγωγή δεν θα γίνονται ανεκτές.
* Παραγωγή ή η μη συναινετική ανταλλαγή φωτογραφιών ή ανεπιθύμητη
μαγνητοσκόπηση, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών εικόνων σε
δημόσιους χώρους απαγορεύεται.
* Συνεχής διακοπή των συνομιλιών δεν επιτρέπεται.
* Τα ζωντανά Q&A θα εποπτεύονται. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να
σεβαστούν τους ομιλητές στην επιλογή ερωτήσεων ή σχολίων και να
διαχειριστούν με σεβασμό τους χρόνους του σεμιναρίου.
Χρήση κάμερας και βίντεο
Οποιαδήποτε εγγραφή, μαγνητοσκόπηση, φωτογραφία, στιγμιότυπο οθόνης ή
άλλη λήψη παρουσιάσεων, ζωντανά Q&A's, άμεσες ή έμμεσες
αλληλεπιδράσεις ή ηλεκτρονικά μηνύματα με άλλους συμμετέχοντες
απαγορεύονται.
Κοινωνικά Mέσα
Οι ανοικτοί και σεβαστοί διάλογοι στα κοινωνικά μέσα και στις πλατφόρμες
blogging ενθαρρύνονται. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να μην δημοσιεύσουν
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εικόνες ή βίντεο στο διαδίκτυο χωρίς την κατάλληλη άδεια. Οι Συμμετέχοντες
παρακαλούνται να σεβαστούν κάθε αίτημα του συντάκτη να μην διαδώσουν το
περιεχόμενο του.

Συμμετοχή
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρέχουν εξατομικευμένα τα διαπιστευτήρια
που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στο ψηφιακό σεμινάριο. Αυτά τα
διαπιστευτήρια είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα. Τα μη εγγεγραμμένα
άτομα και οι ανήλικοι δεν θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα ψηφιακά
σεμινάρια.
Αναφορά Παραπτώματος
Αναφέρετε την παρενόχληση και τις ενοχλητικές συμπεριφορές στο προσωπικό
της «Acuscience» στο email info@acuscience.gr.
Οι συνέπειες του παραπτώματος μπορεί να περιλαμβάνουν:
* Άμεση απομάκρυνση από το σεμινάριο χωρίς προειδοποίηση.
* Περιορισμούς σε μελλοντικά συνέδρια και εκδηλώσεις της «Acuscience».

