Voimisteluliiton leirien ja treenipäivien ilmoittautumiset
Jatkossa Voimisteluliiton ilmoittautumiset leireille ja treenipäiviin pyritään keskittämään Lyytiin. Ohjelma ei
vaadi valmentajalta kirjautumista tai tunnusten luontia, vaan ilmoittautumaan pääsee helposti linkin
kautta.
Aloitusnäkymä ilmoittautumisissa on tämä.

Tapahtumasta riippuen käytössä voi olla useampia tapoja ilmoittautua:
-

Yhteyshenkilö ilmoittaa kerralla koko joukkueen/ryhmän
Yhteyshenkilö ilmoittaa ensin itsensä ja jakaa sen jälkeen saamansa ryhmäkohtaisen
ilmoittautumislinkin joukkueen/ryhmän jäsenille. Yhteyshenkilö voi myös ilmoittaa kerralla
esimerkiksi kaikki valmentajat ja jakaa ilmoittautumislinkin vain kaikille voimistelijoille.
o

HUOM! Alkuperäistä ilmoittautumislinkkiä ei saa jakaa voimistelijoille. Vain yhteyshenkilön
saamaa ryhmäkohtaista ilmoittautumislinkkiä voi jakaa eteenpäin.

Lomakkeen etusivulla lukee, miten tapahtumaan voi ilmoittautua. Tässä ohjeessa käydään läpi molemmat
vaihtoehdot.

Yhteyshenkilö ilmoittaa kerralla koko joukkueen
1. Valitse ilmoitettavien
osallistujien määrä
osallistujatyypeittäin

2. Tämän jälkeen paina Jatka
Tiedot-sivulla täytetään yhteyshenkilön ja osallistujien tiedot

3. Täytä yhteyshenkilön tiedot, ja
valitse, osallistuuko hän
tapahtumaan vai ei.
Yhteyshenkilön
sähköpostiosoitetta ja
puhelinnumeroa käytetään leirin
viestintään ja laskutukseen.

4. Yhteyshenkilön tulee varmistaa, että kaikki ilmoitettavat huoltajineen ovat tietoisia leirille
ilmoittamisesta sekä peruutus- ja maksuehdoista ja ovat hyväksyneet ne. Peruutusehdot löytyvät
ilmoittautumislomakkeesta sekä tapahtumasta riippuen esim. leirikirjeestä.
5. Täytä osallistujien tiedot
Mikäli yhteyshenkilö
osallistuu tapahtumaan
itse, täyttää ohjelma
valmiiksi ensimmäiseen
ilmoittautumiskenttään
hänen tietonsa. Mikäli
osallistujatyyppiä
tarvitsee vaihtaa,
onnistuu se Vaihdapainikkeesta.

6. Ohjelma laskee
automaattisesti
joukkueen
kokonaishinnan.
7. Paina Jatka

8. Tarkista, että ilmoittamasi tiedot
ovat oikein

9. Laskutuksessa on kaksi vaihtoehtoa. Yhteyshenkilö voi valita joko PDF laskun, jolloin lasku tulee
yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen, josta se tulee välittää maksuun. Lasku ei lähde heti
ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli seura vastaanottaa verkkolaskuja, kannattaa valita laskutustavaksi
verkkolasku. Tällöin lasku lähetetään Lyytistä suoraan verkkolaskutuksen osoitteeseen, eikä laskun
kulje yhteyshenkilön kautta.

10. Klikkaa Vahvista

11. Täytä laskutustiedot huolellisesti. Seuran nimi tulee täyttää kohtaan Yritys/Organisaatio

12. Klikkaa Vahvista

13. Kun saat tällaisen ikkunan, on
ilmoittautuminen
vastaanotettu. Tästä tulee
vahvistus sähköpostiin
muutaman minuutin kuluessa.
Mikäli kaikilta osallistujilta on
kysytty sähköpostiosoite,
saavat kaikki oman
vahvistuksen.
Vahvistuksessa näkyy
yhteyshenkilön ja ilmoitetun
omat tiedot. Yhteyshenkilöllä
näkyy kaikkien ilmoitettujen
tiedot.

Yhteyshenkilö jakaa ilmoittautumislinkin ryhmälleen
1. Valitse vain itsesi tai esimerkiksi kaikki joukkueen valmentajat.

2. Klikkaa Jatka
3. Täytä yhteyshenkilön tiedot, ja valitse,
osallistuuko hän tapahtumaan vai ei.
Yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta ja
puhelinnumeroa käytetään leirin
viestintään ja laskutukseen. Saat myös
joukkueelle/ryhmälle jaettavan linkin
tähän osoitteeseen.

4. Täytä muut kysyttävät tiedot ja klikkaa
Jatka

5. Tarkista, että täyttämäsi tiedot ovat
oikein
6. Laskutuksessa on kaksi vaihtoehtoa.
Yhteyshenkilö voi valita joko PDF
laskun, jolloin lasku tulee
yhteyshenkilön
sähköpostiosoitteeseen, josta se tulee
välittää maksuun. Lasku ei lähde heti
ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli seura
vastaanottaa verkkolaskuja, kannattaa
valita laskutustavaksi verkkolasku.
Tällöin lasku lähetetään Lyytistä
suoraan verkkolaskutuksen
osoitteeseen, eikä laskun kulje
yhteyshenkilön kautta.

7. Klikkaa Vahvista

8. Täytä laskutustiedot huolellisesti. Seuran nimi tulee täyttää kohtaan Yritys/Organisaatio

9. Klikkaa Vahvista
10. Kun saat tällaisen ikkunan, on
ilmoittautuminen
vastaanotettu. Tästä tulee
vahvistus sähköpostiin
muutaman minuutin
kuluessa. Saat sähköpostiisi
sekä henkilökohtaisen
vahvistuksen, että ryhmän
vahvistuksen.

11. Vahvistusviestin yhteyshenkilön tietojen lopusta löytyy ryhmän avoin ilmoittautumislinkki, joka
tulee jakaa joukkueen/ryhmän jäsenille. Tämän linkin kautta heidän tulee ilmoittautua leirille, jotta
heidät saadaan oikeaan ryhmään.

12. Linkistä avautuu ilmoittautumisikkuna ryhmän jäsenelle, josta pääsee ilmoittamaan yhden henkilön
kerrallaan

13. Ilmoittautuja täyttää
pelkästään
osallistujan tiedot

14. Osallistuja saa samanlaisen vahvistussivun kuin yhteyshenkilö. Vahvistus lähetetään myös
ilmoittautuneen sähköpostiosoitteeseen, ja siitä lähtee kopio myös yhteyshenkilölle.
Yhteyshenkilön voi seurata ilmoittautumistilannetta vahvistusviestien perusteella.

