Jelentkezési útmutató
Tisztelt Jelentkező!
Örömmel üdvözöljük az erdei vándortáborokra jelentkezők között! Sikeresen regisztrált a 2018as erdei vándortáborok jelentkezési felületén.
Jelentkezését mostantól a bejelentkezést követően, ezen a felületen tudja folytatni. A
bejelentkezéshez a regisztrációnál megadott e-mail címe és jelszava megadása szükséges.
Az erdei vándortáborra történő jelentkezés a következő lépésekből áll:

1.

1.

Előleg utalása

2.

Hozzájárulási nyilatkozat és aláírási címpéldány feltöltése

3.

Névsor kitöltése

4.

Kötelezettségvállalási nyilatkozat feltöltése

5.

Végösszeg utalása

Előleg utalása

A regisztrációkor kiválasztott indulási időpont a regisztrációt követő 15 napig marad foglalt az
Ön számára. A foglalás véglegesítése a csoportonként 15.000 Ft előleg elutalásával
lehetséges. Ezt a következő számlaszámra szükséges elküldeni:
Országos Erdészeti Egyesület
10200830-32310126-00000000.
A közleményben kérjük tüntesse fel a jelentkezési adatlapon jelzett jelentkezési azonosítóját!

2.

Hozzájárulási nyilatkozat és aláírási címpéldány feltöltése

A jelentkezés ezen szakaszában fel kell töltenie a hozzájárulási nyilatkozatot, amelyet az
oktatási intézmény vezetőjének vagy a civil szervezet bejegyzett képviselőjének kell aláírnia. A
nyilatkozat kötelező melléklete az intézményvezető vagy bejegyzett képviselő aláírási
címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája, továbbá civil szervezet esetén a
szervezet bírósági kivonata.
A nyilatkozat a jelentkezési adatlapról tölthető le.
A szkennelt, aláírt állományt ugyanitt lehet feltölteni PDF- vagy képfájlként, maximum 10 MB
méretben.
Kérjük ellenőrizze a letölthető nyilatkozaton szereplő intézményi/szervezeti adatok helyességét,
és amennyiben hibát talál, jelezze ügyintézőnknek az info@erdeivandor.hu címen.
3.

Névsor kitöltése

A névsort a jelentkezési adatlap mellet, a Névsor feltöltése fülre kattintva tudja kitölteni. Itt meg
kell adni a résztvevők nevét, oktatási azonosítóját és nemét, továbbá meg kell jelölnie, hogy a
csoport kísérői közül kik a képzett pedagógusok vagy túravezetők és kik a gyalogos
vándortábor-vezető képesítéssel nem rendelkező 18 év feletti kísérők.
Amennyiben a névsorba kitölthető soroktól eltérő a jelentkező csoport létszáma, vagy a már
kitöltött névsorban változás következik be létszám vagy résztvevők tekintetében, kérjük jelezze
ügyintézőnknek az info@erdeivandor.hu címen.
A névsor kitöltésére csak egyben, az összes résztvevő adatainak egyidejű bevitelével van
lehetőség.

4.

Kötelezettségvállalási nyilatkozat feltöltése

A névsor feltöltését követően lesz lehetősége a kötelezettségvállalási nyilatkozat letöltésére,
mivel ez tartalmazza a kitöltött névsort is. A kötelezettségvállalási nyilatkozatot az intézmény
vagy szervezet képviselőjeként kijelölt táborszervező pedagógusnak vagy túravezetőnek kell
aláírnia.
A nyilatkozat a jelentkezési adatlapról tölthető le.
A szkennelt, aláírt nyilatkozatot ugyanitt lehet feltölteni PDF- vagy képfájlként, maximum 10 MB
méretben.
Kérjük ellenőrizze a letölthető nyilatkozaton szereplő intézményi/szervezeti adatok és a
nyilatkozat mellékleteként szereplő névsor helyességét, és amennyiben hibát talál, jelezze
ügyintézőnknek az info@erdeivandor.hu címen.
5.

Végösszeg utalása

A jelentkezés utolsó lépéseként a fennmaradó táborozási díj átutalására van szükség, amit a
kiírás szerint a táborozás kezdete előtti 14. napig tehet meg. Kérjük a létszámnak megfelelő
összeget, az alábbi számlaszámra utalni:
Országos Erdészeti Egyesület
10200830-32310126-00000000
A közleményben kérjük tüntesse fel a jelentkezési adatlapon jelzett jelentkezési azonosítóját!
A fennmaradó összeg 21.000 Ft/fő, melyből levonásra kerül a képzett pedagógusok vagy
túravezetők táborozási díja a jelentkezési felhívásban megengedett létszámig, továbbá az
előlegként befizetett foglalási díj (15.000 Ft).
Az erdei vándortábor részvételi díja hiánytalan megérkezéséről a jelentkezési felületen és
emailben is visszajelzést küldünk, amit követően a választott útvonalért felelős munkatársunk
veszi fel Önökkel a kapcsolatot.

A jelentkezés státuszainak jelentése:
•

Előlegre vár: A választott időpont ideiglenes foglalása a regisztrációt követő 15
napig, melyet az előleg elutalásával véglegesíthet.

•

Előleg beérkezett: Az erdei vándortábor időpontjának foglalásához szükséges
előleg beérkezett.

•

Fájlok feltöltve: Az adminisztrátor jóváhagyta a feltöltött hozzájárulási nyilatkozatot
és aláírási címpéldányt.

•

Névsor feltöltve: Az adminisztrátor jóváhagyta a kitöltött névsort és a feltöltött
kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

•

Sikeres

jelentkezés:

Az

erdei

vándortábor

részvételi

díja

hiánytalanul

megérkezett.
•

Elutasítva: Nem teljesültek a jelentkezés feltételei, ezért az erdei vándortáborba
történő jelentkezését a rendszer elutasította.

Sikeres felkészülést, és jó táborozást kívánunk!
Országos Erdészeti Egyesület
az erdei vándortáborok szervezője

