INSTRUKTIONER FÖR ANMÄLAN TILL UNGDOMENS KYRKODAGAR 2019
Anmälan till UK 2019 görs elektroniskt. Anmälningstiden utgår den 18 december 2018 kl. 23:59. Länken
till anmälningssidan är https://www.lyyti.in/Ungdomens_Kyrkodagar_2019_5483 Läs igenom
instruktionerna nedan innan du börjar mata in uppgifter. Kontakta Henrik Sundström
(henrik.sundstrom@evl.fi, 040 688 1434) om någonting känns oklart eller om du stöter på problem.

Instruktioner
Steg 1: Start
När du öppnar anmälningslänken i webbläsaren kommer du direkt till Start-sidan. Här anger du hur
många ungdomsarbetsledare, delegater och suppleanter som deltar från din församling (bild 1). Tryck
sedan på Fortsätt.

Steg 2: Uppgifter
I steg 2 matar du först in grunduppgifterna om din grupp. Gruppens namn = församlingens namn. Sedan
fyller du i uppgifterna om ungdomsarbetsledare, delegater och suppleanter i ordningsföljd (bild 2). Om
kontaktpersonen själv deltar kommer hens uppgifter automatiskt in som deltagare nummer 1.
Kryssar du Ja här, kommer uppgifterna automatiskt som anmäld nr 1 under deltagare.

På varje
deltagare kan
du ändra
deltagartyp.

Det här
behöver vi
veta om
deltagarna:
namn, ålder,
e-postadress,
mobiltelefonnummer, postadress, eventuella allergier/specialdieter och specialbehov (t.ex.
funktionshinder), behov av busstransport, vilka dagar de deltar, temagruppsval och om de deltar för
första gången. Vi frågar också om kön för att underlätta fördelningen av rum/sovplatser.
Tryck på Fortsätt när du matat in uppgifterna om alla deltagare.
Steg 3: Summering
I steg 3 kontrollerar du att allting blev rätt. Gå tillbaka genom att trycka på Föregående, om du upptäcker
fel. Rätta, tryck på Fortsätt och kontrollera igen. Om allting är ser rätt ut trycker du på Bekräfta.
Steg 4: Klar
Nu är du klar! Ett skriftligt bekräftelsemeddelande skickas automatiskt till kontaktpersonens e-post.
SPARA MEDDELANDET! Det innehåller viktiga länkar till din grupps anmälningsinformation. Via länkarna
kan du komplettera eller ändra på uppgifter eller avboka till och med den 2 januari 2019. Om du behöver
göra ändringar efter det här datumet, måste du kontakta Henrik Sundström,
henrik.sundstrom@evl.fi, tfn 040 688 1434.

