Hej og velkommen.
For at blive medlem af klubben, skal du først oprette en medlemsprofil på hjemmesiden.

1) Når medlemsprofilen er oprettet skal man ind på siden ”Bliv medlem > Tilmeld/køb kontingent”
Her tilkøbes de kontingenter der ønskes.
Venligst bemærk at kontingenterne skal tilkøbes et af gangen da kontingenterne tilknyttes dit
kreditkort og fornyes automatisk ved næste betalings termin.

2) Nu åbnes siden med de kontingenter der er mulighed for at vælge. Scroll ned for at læse om de
enkelte kontingenter, eller vælg et kontingent, ved hjælp af genvejstasten øverst på siden.
Venligst bemærk. Der først skal vælges og tilkøbes enten et Junior, Senior eller Familie kontingent,
hvorefter andre kontingenter tilkøbes enkeltvis.

3) Når det ønskede kontingent er fundet (fx Senior Kontingent) vælges ”Tilmeld/Læs mere”

4) Nu kan du se ,prisen for det kontingent du er ved at tilkøbe samt hvor meget rabat der gives, hvis
man er et stykke inde i kontingentperioden. Er det som ønsket vælges ”Tilmeld”

5) Nu er du ved ”kassen” og der er en opsummering af prisen på det valgte. Husk at klikke på boksen
”Jeg accepterer betingelserne”. Herefter vælges ”Betal Her”

6) Nu er du på siden hvor dit DK kort oplysninger skal indtastes samt nok engang bekræfte at du
acceptere betingelserne.
Når du herefter trykker på den blå bjælke, hvor der står ”Aboner XXX kr” er dit kontingent tilmeldt
og du vil herefter modtage en mail inden der fremover automatisk trækkes beløbet for et
kontingent ved fremtidige betalings terminer som beskrevet i de enkelte kontingenter.

Efter at du har tilkøbt de ønskede kontingenter er det nu vigtigt at du finder Dråben på Facebook
og tilmelder dig til at følge både klubbens åbne FB gruppe
(https://www.facebook.com/groups/draaben) samt den lukkede FB gruppe
(https://www.facebook.com/groups/draaben.svendborg)
Dette fordi at det er i disse 2 grupper vi vil kommunikere nyheder m.m. til klubben medlemmer
samt i den lukkede FB gruppe vil der være adgang til referater fra bestyrelsesmøder,
generalforsamling m.m.

