Fraugde Gymnastik og Idrætsforening
- Gymnastikafdelingen

Vejledning i betaling af kontingent via Mobile Pay
For at sikre visse oplysninger har vi en indmeldelsesblanket, der både kan udfyldes elektronisk men også kan
udskrives, udfyldes og underskrives i hånden.

Indhold i denne vejledning
1.
2.
3.
4.

Side

Hvis du vil udfylde blanketten i hånden
Hvis du vil udfylde blanketten elektronisk
Hvordan betales med MobilePay
Indmeldelsesblanket
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Hvis du vil udfylde blanketten i hånden
Tal med din instruktør eller skriv til gymadm@fraugde-gif.dk, og så finder vi en løsning.

Hvis du vil udfylde blanketten elektronisk
Tal med din instruktør eller skriv til gymadm@fraugde-gif.dk for at få blanketten tilsendt pr. mail.
Udfyld blanketten og send den til gymadm@fraugde-gif.dk.
Du behøver ikke at underskrive blanketten, hvis du sørger for at sende den fra den mailadresse, du har
oplyst på blanketten.
Når vi har modtaget både blanket og betaling, så sørger vi for, at du bliver tilmeldt det ønskede hold.
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Fraugde Gymnastik og Idrætsforening
- Gymnastikafdelingen

Hvordan betales kontingent med Mobile Pay?
Det er både let og hurtigt at betale med MobilePay, men der er nogle ting, som du skal være opmærksom
på inden du swiper.
Først og fremmest skal du lave en aftale om betalingen med din instruktør, inden du betaler.
Samtidig skal du have udfyldt og afleveret/sendt indmeldelsesblanketten.
Når du har gjort det, er du klar til at betale.
For at kunne skelne din indbetaling fra andres, er det vigtigt, at du skriver både navn og hold på betalingen.
Hvis betalingen vedrører dit barn, er det barnets navn, du skal skrive.

Betal med MobilePay
Åbn MobilePay-appen:

Tryk på 'Betal' øverst til højre.
Scan QR-koden via appen.
Eller indtast MobilePay-nummer:
600986
Nummeret må KUN bruges til betaling

Husk at skrive
navn
og
holdnavn
i kommentarfeltet

af kontingent.
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Indmeldesblanket

Rev. 01/19

Anvendes ved tilmelding på særlige vilkår
Den udfyldte blanket afleveres til instruktøren på holdet

Navn:
Adresse:
Postnr. & By:
Fødselsdato (dd.mm.åå.):
Telefon (Mobil):
Email:
Jeg ønsker at tilmelde mig på:
Hold:
Aftalt pris:
Beløbet indbetales via MobilePay på nummer: 600986
Husk at skrive dit navn og holdets navn på betalingen.
Hvis betalingen vedrører dit barn, er det dit barns navn, du skal
skrive.

Med min underskrift bekræfter jeg nedenstående vilkår
Dato og Underskrift:
Ved betaling bliver du medlem af Fraugde Gymnastik- og Idrætsforening - Gymnastik. Medlemskabet ophører automatisk
ved sæsonafslutning og kan genoptages ved ny tilmelding til et aktivt hold.
Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde og kun efter aftale med bestyrelsen.
Ved betaling af udgifter til tøj, forplejning, stævnegebyrer m.m. betragtes betalingen som endelig tilmelding/bestilling, og
beløbet kan kun tilbagebetales pga fejl eller aflysning, hvor FGIF får refunderet sine udgifter.
Ved tilmelding accepterer du, at vi lejlighedsvis kan optage billeder og/eller video af den person, som tilmeldes. Dette
materiale er foreningens ejendom og kan anvendes til sæsonblade, markedsføring, nyhedsopslag m.m. i såvel trykte som
på alle elektroniske medier, vi anvender i foreningen. Der tages i størst muligt omfang kun situationsbilleder, som ikke
direkte viser enkeltpersoner.
Du accepterer ligeledes, at vi må sende informationer pr. brev, sms og e-mail, når vi mener, at det er relevant. Så længe
du er medlem i foreningen, kan du ikke frasige dig denne mulighed. Udtræder du som medlem, kan du kontakte os for at
blive slettet fra kontaktlisten.
Vi videregiver ALDRIG personfølsomme oplysninger, med mindre det pålægges os af offentlig myndighed.
Du bør i øvrigt kontakte os, hvis du er under adressebeskyttelse eller andre vigtige forhold er gældende. Sådanne forhold
kan noteres i vores medlemsdatabase for at mindske risiko for fejl yderligere.
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen på gymnastik@fraugde-gif.dk.
Foreningens gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside:
http://gymnastik.fraugde-gif.dk/organisation/vedtaegter/
Foreningens kasserer kan altid kontaktes på gymadm@fraugde-gif.dk ved spørgsmål.

