Sådan booker du lokale:
Gå ind på vores hjemmeside, www.Frivilligcenter-græsted.dk tryk på ”book lokal” midt på siden.
Log ind i øverste højre hjørne, skriv dit brugernavn og kode:
Dit brugernavn er_________________________
Din kode er______________________________
Du vil nu se en kalender (se vedlagt guide.)
I kalenderen kan du se bookinger som blokke. Hvert lokale har sin egen kolonne og hver tid har sin egen
række. Dette gør det mere overskueligt, hvis du skal lave flere bookinger på en gang.
Du kan vælge dato for booking to steder, du kan vælge at skrive den i søgefeltet toppen eller til venstre på
siden hvor der er vist 2 mdr. ad gangen. Klik på den ønsket dato. Vælg nu det ønsket lokale og tidspunkt.
Du kommer nu til side 2 (Se vedlagt guide) udfyld de beskrevet felter.
Under lang beskrivelse, skriv kontakt oplysninger. Hvis det er et større arrangement, må du gerne lave en
kort beskrivelse, så vi kan svare på evt. spørgsmål. Husk vi altid kan ligge et arrangement på vores
Facebook og hjemmeside.
Under typer har du forskellige valgmuligheder, find den der passer dig bedst.
Aktivitet med tilmelding- Workshop, foredrag, spisning MED tilmelding.
Aktivitet uden tilmelding- Workshop, foredrag, kursus, reception UDEN tilmelding.
Åbent møde- Møde og andre små offentlige forsamlinger UDEN tilmelding.
Lukket møde- Møde, hvor det ikke er muligt for andre end de inviteret at deltage.
Forberedelse- Hvis du har brug for tid inden
arrangementet til forberedelse- bord opstilling, kaffe og te samt oprydning bagefter.
Hvis bookingen skal gentages, skal du vælge om det er en gang om ugen, hver 14 dag eller månedligt, sæt
kryds i den ugedag du ønsker. Husk at sætte slutdato på.
Når bookingen er gemt, vil administrationen godkende den og derefter vil du modtage en mail på
godkendelsen.
Hvis du ønsker at ændre eller slette din reservation, skal du logge ind igen. Klik på din reservation og fortag
det ønsket valg. Dette skal også godkendes af administrator.
Du er altid velkommen til at kontakte receptionen på 4839 4930, hvis du har brug for hjælp eller
spørgsmål.
Mail: kontakt@frivilligcenter-graested.dk

