Jelentkezési útmutató
Tisztelt Jelentkező!
Örömmel üdvözöljük az erdei vándortáborokra jelentkezők között! Sikeresen regisztrált a 2018-as
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. Előleg utalása
2. Intézményi jelentkezés esetén a hozzájárulási nyilatkozat, civil szervezet esetén a
hozzájárulási nyilatkozat és a bírósági kivonat feltöltése
3. Névsor előzetes kitöltése
4. Névsor véglegesítése
5. Végösszeg utalása
A fenti lépések, a végösszeg utalásáig és a határidők figyelembevételével tetszőleges sorrendben
elvégezhetők.

Előleg utalása
A regisztrációkor kiválasztott indulási időpont a regisztrációt követő 30 napig marad foglalt az Ön
számára. A foglalás véglegesítése a 150.000 Ft előleg elutalásával lehetséges. Ezt a következő
számlaszámra szükséges elküldeni a regisztrációt követő 30 napon belül, de legkésőbb április 30-ig:
Országos Erdészeti Egyesület
10200830-32310126-00000000.
A közleményben kérjük tüntesse fel a jelentkezési adatlapon a zöld keretes szövegben jelzett
jelentkezési azonosítóját!

Nyilatkozatok feltöltése
Amennyiben oktatási intézmény vagy civil szervezet képviseletében jelentkezett, az alábbi
dokumentumokat kell feltöltenie:



Oktatási intézmény:
o Hozzájárulási nyilatkozat
Civil szervezet:
o Hozzájárulási nyilatkozat
o A szervezet bírósági kivonata

A hozzájárulási nyilatkozat formanyomtatványa a jelentkezési adatlapról tölthető le, amely már ki van
töltve a regisztrációkor megadott intézményi vagy szervezeti adatokkal. Amennyiben ezekben hibát
talál, jelezze ügyintézőnknek az info@erdeivandor.hu címen.
A nyilatkozatot az oktatási intézmény vezetőjének vagy a civil szervezet bejegyzett képviselőjének
kell aláírnia. Civil szervezet esetén a nyilatkozat kötelező melléklete a szervezet bírósági kivonata.
A szkennelt, aláírt állományt a jelentkezési adatlapon lehet feltölteni PDF- vagy képfájlként,
maximum 10 MB méretben.

Névsor kitöltése
A névsort a jelentkezési adatlap mellet, a Névsor feltöltése fülre kattintva tudja kitölteni. Itt meg kell
adni a résztvevők alábbi adatait:






név
oktatási azonosító
nem
pólóméret
születési év

A kötelező kísérők esetében meg kell jelölnie, hogy a csoport kísérői közül kik a képzett pedagógusok
vagy túravezetők és kik a gyalogos vándortábor-vezető képesítéssel nem rendelkező, de 18.
életévüket betöltött kísérők. A képesítéssel rendelkező kísérőknek az e-mailes és telefonos
elérhetőségét is szükséges megadni, hogy a szerződéskötés ügyintézéséhez munkatársaink fel tudják
venni velük a kapcsolatot.
A diákok névsora alapból a minimális létszámnak megfelelő 15 sorral jelenik meg. Ahhoz, hogy a
névsort menteni tudja, legalább ennyi nevet meg kell adnia. Amennyiben a névsor megtelik, mindig
megjelenik még egy sor a résztvevők listájának bővítésére. Ha a csoportnak a kötelező kísérőkön felül
is van felnőtt tagja, az ő adatait is ebbe a táblázatba írja!
A kísérők listájára mindig annyi név vihető fel, amennyi a diákok névsorában szereplő kiskorúak
száma alapján kötelezően szükséges. Az ide írt személyek után nem kell részvételi díjat fizetni.
A névsorban megadott adatokat egészen a végösszeg utalásáig tudja módosítani, bővíteni. A
végösszeg utalásával egyidejűleg, legkésőbb május 31-ig kell a névsort véglegesíteni.

Végösszeg utalása
A jelentkezés utolsó lépéseként a fennmaradó táborozási díj átutalására van szükség, amit a kiírás
szerint a legkésőbb május 31-ig tehet meg. Kérjük a létszámnak megfelelő összeget, az alábbi
számlaszámra utalni:
Országos Erdészeti Egyesület
10200830-32310126-00000000
Az előleg után fennmaradó táborozási díjat kérjük egy összegben utalja!
A közleményben kérjük tüntesse fel a jelentkezési adatlapon a zöld keretes szövegben jelzett
jelentkezési azonosítóját!
A vándortábor részvételi díja 25.000 Ft/fő, amelybe a kötelező kísérők nem tartoznak bele. A
hátralevő befizetendő összeg tehát a diákok listájába írt nevek alapján számítódik olyan módon, hogy
a fejenként számolt 25.000 Ft-ok összegéből levonásra kerül az előlegként befizetett 150.000 Ft. Ez az
összeg a jelentkezési adatlap zöld keretes szövegében is feltüntetésre kerül, mindig a névsor aktuális
állása alapján.
Az erdei vándortábor részvételi díja hiánytalan megérkezéséről a jelentkezési felületen és emailben is
visszajelzést küldünk, amit követően a választott útvonalért felelős munkatársunkkal tudja tartani
táborszervezés ügyében a kapcsolatot.

Adatmódosítási lehetőség
Az Adatok módosítása fülre kattintva módosíthatja a regisztrációkor megadott számlázási, illetve
levelezési címet. Amennyiben bármilyen korábban megadott, de már nem módosítható adatában
hibát talál, kérjük jelezze ügyintézőnknek az info@erdeivandor.hu címen.

A jelentkezés státuszainak jelentése:





Előlegre vár: A választott időpont ideiglenes foglalása a regisztrációt követő 30 napig, de
legkésőbb április 30-ig, melyet az előleg elutalásával véglegesíthet.
Előleg beérkezett: Az erdei vándortábor időpontjának foglalásához szükséges 150.000 Ft
előleg beérkezett.
Sikeres jelentkezés: A névsor véglegesítésre került, és 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

