Vejledning til tilmeldingsprocedure for BegynderCUP afviklet i Badminton Sjælland
Vi har introduceret en ny måde at tilmelde sig, der skulle lette os i programudarbejdelsen. Derudover er der som
noget nyt indført elektronisk betaling ved tilmelding, hvilket skulle fritage klubledere for efterfølgende at få
opkrævet tilmeldingsgebyrer hos spillerne. Dog har vi i forbindelse med tilmeldingen til Holbækturneringen haft
lidt begyndervanskeligheder. Det håber vi, at der er rettet op på nu.
Når du er kommet ind på tilmeldingssiden skal du udfylde alle felter, hvor der er en (*):
Navn:
Navn på kontaktpersonen, som også kan være tilmelderen. Vi kontakter kontaktpersonen, hvis vi
har spørgsmål eller andet som vi skal have svar på.
E-mail: E-mail på kontaktpersonen (hvortil program og informationer sendes til)
Gentag e-mail: Gentag e-mail på kontaktperson
Adresse: Adresse på kontaktpersonen
Postnr. & By: Postnr. og by på kontaktperson
Telefon: Telefonnummer til kontaktperson
Spillernavn: Navnet på den spiller, der tilmeldes
Klub: Klubnavn på spilleren, som ikke skal være forkortet
Fødselsdato: Spillerens fødselsdato, husk datoformat: dd-mm-åååå
Køn: Er spilleren dreng eller pige
Række: Hvilken række tilmeldes spilleren
T-shirt str.: Da alle spillere får en t-shirt skal vi bruge størrelsen
Bemærk: Her kan der skrives en kort bemærkning til Breddeudvalget i Badminton Sjælland.
Det er muligt at tilmelde flere spillere ved at tilføje antal til kurven. Når alle spillere er tilmeldt, vælges betaler
(som er den samme som kontaktperson) og man fortsætter til betalingssiden.
Man skal desværre indtaste en del oplysninger flere gange, når man tilmelder flere spillere. Det beklager vi,
men omvendt betaler man kun for de spillere der tilmeldes, og vi har ikke de udfordringer, som vi havde ved
tilmeldingen til den første BegynderCUP i Holbæk mht. betaling.
Vi håber, at disse nye tiltag, vil lette os og jer i forbindelse med planlægningen af BegynderCUP i Badminton
Sjælland.
Spørgsmål kan rettes til mette.bjersing@sbkr.dk
Mange hilsner fra Breddeudvalget i Badminton Sjælland

