LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 6 – april 12
Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1954

Tilmeldingsscenarier
Eller hvor skal jeg surfe hen for at være tilstrækkelig registreret!
Opdelt i:
 Grupper
 Jobbere

Grupper
Opgave/scenarie
Ny gruppe uden login til
tilmeldingssystemet
Gruppen har login og skal
tilmeldes

Hvor skal jeg gå hen og gøre hvad:
http://www.2012.spejderne.dk/da/tilmelding-registration
Registrere gruppen her. Der kan gå op til et par dage inden
du modtager informationer om brugerid/password
http://sl2012.gems.pro
Log på og vælge Grupper-> Endelig tilmelding
http://sl2012.gems.pro

Jeg vil gerne tilmelde spejderne til
aktiviteter

Log på og vælge aktiviteter.

Gruppen ønsker transport med tog
til lejren

http://transportsl2012.dk

Hold øje med Lejrens website om aktiviteter og åbning for
tilmelding: http://www.2012.spejderne.dk
Køb togbilletter på denne side

Gruppen ønsker transport med bus Site ???
til lejren
Bestil bustransport på denne side
Vi skal købe rafter til gruppen

”55 Nord”
Bestil rafter mm påå denne side

Jobber
Hvis du er ny jobber skal du oprette dig (http://sl2012.gems.pro). Hvis du allerede har er login som jobber skal
du ind og opdatere en række data samt tilmelde dig lejrdage.
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Opgave/scenarie

Hvor skal jeg gå hen og gøre hvad:

Jeg er fuldtidsjobber og skal
tilmeldes direkte

http://sl2012.gems.pro

Jeg er fuldtidsjobber over 14 år på
hovedlejren (21-29/7) og skal
derfor aflevere en børneattest til
lejren
Jeg er fuldtidsjobber og
medbringer børn.
Jeg er fuldtidsjobber og skal bo i
flexlejren og er ”Bestiller”
Jeg er jobber/pioner på
forlejr/etablering og/eller
nedbrydning/efterlejr. På selve
lejren er jeg ikke jobber

Vælg Jobberregisttering og opret dig selv
URL ??
Hent attesten her, udfyld og send den som beskrevet.
http://sl2012.gems.pro
Opret dine børn her som tilknyttede og bestil evt
børnepasning (åbner snart)
http://2012.snx.dk/
Registrer dig her og bestil plads til telt/campingvogn, eltilslutning med mere.
http://sl2012.gems.pro
Vælg Jobberregisttering og opret dig selv. Tilmeld dig
dagene uden for hovedlejren, så du får noget at spise
Du skal ikke aflever en børneattest til lejren
http://sl2012.gems.pro

Jeg er tilmeldt gennem gruppen
alle dage, men skal være
fuldtidsjobber

Vælg Jobberregisttering og opret dig selv. Her kan du angive
at gruppen betaler samt angive hvilke dage du skal spise i
kantine eller med gruppen.
Du skal også aflever en børneattest – se ovenfor
http://sl2012.gems.pro

Jeg er jobber nogel få timer en
eller flere dage og vil gerne
registrere den tid jeg har til
rådighed.

Vælg Jobberregisttering og opret dig selv. Her kan du angive
under kalendersiden, hvilke dage du kan være til rådighed
eller om du har indgået en aftale.
Du skal ikke aflever en børneattest til lejren
Du skal være registreret under din gruppe enten for hele
lejren eller for de dage, hvor du er leder.

Jeg deltager på en del af lejren
som leder og på en del af lejren
som fuldtidsjobber.

http://sl2012.gems.pro
For de dage hvor du er jobber – uanset om du er registreret
og betalt via gruppen – skal du oprette dig under
jobberregistrering også.
http://transportsl2012.dk

Jeg er jobber - kun på hovedlejren
– så jeg vil gerne med tog eller bus
?? bus-selskab
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