Vejledning til tilmeldinger via hjemmeside
Med de nye hjemmesider har vi fået gjort det muligt for medlemmerne at tilmelde sig arrangementer
direkte på hjemmesiden.
I det følgende kan du læse om muligheder i systemet, og hvordan tilmeldingsformularen kan blive
tilpasset til lige netop jeres arrangement og jeres kommunikation med dem, som tilmelder sig.
Fra sekretariatets side vil vi meget gerne have tilmeldinger ind via hjemmesiden, da det blandt andet
giver os mulighed for systematisk at kontakte de ikke-medlemmer, som deltager, for at høre, om de
kunne være interesseret i et medlemskab.
Der er stadig mulighed for, at kredsen modtager tilmeldinger på andre måder som supplement til
tilmeldingen via hjemmesiden.

Kredsene får løbende tilmeldinger
Når en person tilmelder sig via hjemmesiden, modtager kredsen med det samme en mail med
informationer om, hvem der har tilmeldt sig, herunder telefonnummer og e-mail-adresse.
Hvis kredsen ønsker at tage direkte kontakt til vedkommende, er det derfor muligt.
I mailen er der to felter, som hedder ”Variant” og ”BaskedId”. De vil i de tilfælde, hvor arrangementet
er gratis være tomme.

Tilmeldinger er samlet ét sted
Hvis alle tilmeldinger sker via hjemmesiden, har kredsene alle tilmeldinger samlet ét sted. Efter
tilmeldingsfristen kan kredsen bede om en samlet liste fra sekretariatet.
Kredsene modtager tilmeldingerne løbende på mail, så man kan også oprette sin egen liste, hvis man
ønsker det.

Alle de oplysninger på deltagerne, som kredsene har brug for
Fra sekretariatets side opretter vi som udgangspunkt en standard tilmeldingsformular til hvert
arrangement. Herudover kan der oprettes lige præcis de felter, som kredsene måtte ønske, fx
oplysning om kørestol eller andet. Dette oplyses, når man indberetter arrangementet til sekretariatet.
I standardformularen skal medlemmet oplyse følgende:








Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnummer
By
E-mail
Telefon




Om vedkommende er ulykkesramt, polioramt, pårørende eller hjælper
Om vedkommen er medlem eller ikke medlem

Max antal deltagere
Til det enkelte arrangement skal der angives et max antal deltagere. Dette antal kan til enhver tid
ændres ved kontakt til Mette Dankelev eller Line Keinicke Tofte.
Kredsen modtager en mail hver gang, der er en tilmelding og kan her løbende se, hvor mange der har
tilmeldt sig arrangementet (via hjemmesiden).

Tilmelde flere personer på en gang
Det er muligt for medlemmet at tilmelde flere personer samtidig med sin egen tilmelding.

Kvittering til den, som har tilmeldt sig
Når en person har tilmeldt sig via hjemmesiden, modtager han/hun automatisk en bekræftelse på
tilmeldingen. I mailen er der oplysninger om tid og sted – og en ”personlig” besked med tak for
tilmelding.
Hvis kredsene ønsker, at der skal stå noget specielt i den ”personlige” besked, oplyses det, når
arrangementet indberettes.
Her er et eksempel på en kvittering til den, som har tilmeldt sig:
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Direkte hjemmeside-adresse til arrangementet
I den kommende aktivitetskalender laver vi direkte hjemmeside-adresser til det enkelte arrangement,
så det bliver endnu lettere at tilmelde sig via hjemmesiden.
Arrangementet ”Svæveflyvning” kunne have adressen https://www.polio.dk/svaeveflyvning.

Betalingsarrangementer
Hvis der er betaling til arrangementet, knyttes der betaling til tilmeldingen på hjemmesiden. Der kan
angives 2 forskellige priser: medlem eller ikke-medlem.
Der knyttes ikke betaling til de arrangementer, der er gratis for medlemmer og koster et beløb for
ikke-medlemmer. Her skal ikke-medlemmer betale til kredsen, når arrangementet afholdes.
En gang om måneden vil pengene blive overført til kredsene.

Kontakt
Kontakt os, hvis du har spørgsmål:
Mette Dankelev: mda@ulykkespatient.dk, tlf. 36 73 90 28
Line Keinicke Tofte: lto@ulykkespatient.dk, tlf. 36 73 20 08

Se dokumentet online
Dette dokument kan også findes her:
https://www.polio.dk/retningslinjer
https://www.ulykkespatient.dk/retningslinjer
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