Nye medlemmer
Gå til
http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=203
for å bli medlem i klubben. Da kommer du til denne nettsiden:

Fyll inn feltene. Felt med * er obligatoriske felt å fylle ut.
Når du har skrevet inn fødselsdato, vil feltene om «foresatt» automatisk komme frem
dersom gymnasten er under 18 år.

Vær nøye med å fylle ut feltene. Vi bruker – post som en av våre
hovedkommunikasjonskanaler, så vær ekstra nøye med å fylle inn korrekt e-postadresse.
Feltet Epost *: Selv om barnet har egen e-postadresse, skal foresattes e-post brukes. Dette
er e-postadressen hvor vi sender mesteparten av informasjonen. Pass på at dette er en epostadresse som jevnlig sjekkes.
Epost faktura: Brukes dersom du ønsker at faktura går til en annen e-postadresse enn den
primære.

Velge parti
Etter å ha fylt inn personinformasjonen om gymnasten,
velger du partiet du ønsker å melde gymnasten på i
nedtrekksmenyen Parti før du trykker Lagre.

NB! Det er ditt ansvar å sørge for at gymnasten meldes på riktig parti utfra alder etc.
Systemet vil av og til gi mulighet til å melde seg på et parti man f.eks. ikke er gammel nok
for. Gymnasten vil bli meldt av partiet når dette oppdages.

Eksempel på aldersinndeling:
For «Gymlek 4 år»
Ved påmelding til vårsesongen må barnet fylle 4 år innen utgangen av juli.
Ved påmelding til høstsesongen må barnet fylle 4 år innen utgangen av desember.
Skolebarn skal ikke meldes på «Gymlek 4 år».

For konkurransepartiene
Her er det ingen påmelding, deltakelse her skjer etter andre kriterier.

Godkjenning
Når du trykker «Lagre» sendes innmelding til godkjenning hos medlemsansvarlig. Du
beholder «din plass i køen» selv om det tar en stund før vi manuelt får godkjent nye
medlemmer. I løpet av et par dager vil du motta to e-poster fra systemet:
 Brukernavn og passord til medlemsløsningen – TA GODT VARE PÅ DETTE.
 Bekreftelse på påmelding eller at man står på venteliste på partiet.

Når du/barnet er godkjent kan de delta på flere partier, hvis det er flere partier for
aldersgruppen. Dette gjelder ikke konkurransepartiene.

Ved spørsmål angående påmelding kan dere kontakte Helga Iren Nessen på mail
liten_en@hotmail.com eller tlf 418 08 438.

