Leiðbe
einingar fyyrir skráningar á veff og frágangi greiðsslu æfingaargjalda
Farið inn
n á www.kefllavik.is/sund
d eða www.u
umfn.is/sund
Smellið á Skráning ið
ðkenda! Blái karlinn hjá UMFN
U
og K‐m
merkið hjá Keeflavík.

Þá opnasst skráningarrsíða þar þú smellir á Nýskráning neð
ðst á síðunnii.
Settu inn
n kt. forráðamanns (eða iðkanda ef hann
h
er orðin
n 18 ára) og
smelltu á Áfram.
Á síðunn
ni sem opnasst þá verður að
a fylla út neetfang, símanúmer,
farsíman
númer og vellja lykilorð.
Munið að taka hakið
ð af: Er jafnfram iðkandi, ef sá sem err skráður inn er ekki iðkan
ndi.
Ég er sto
oltur Njarðvíkkingur/Keflvííkingur þýðirr að netfangiið fer á póstlista félagsinss.

Smella á Skrá
Nú skal smella
s
á Nýr iðkandi til að
a velja þau börn
b
sem á að
a skrá.
Nú er hæ
ægt að velja öll
ö börn sem
m skráð eru á þetta fjölskyyldunúmer. Veljið
V
sundm
manninn og smellið á
Áfram.
Nú verðu
ur að skrá neetfang og sím
manúmer iðkkanda(má no
ota foreldris ef
e iðkandi err ekki með ne
etfang
eða farsííma). Smella síðan á Skráá.

Nú er hægt að smella fyrir aftan nafn barnsins og sjá hvað er í boði fyrir þennan aldursflokk.

Skoðið vel þá flokka sem eru í boði og veljið réttan flokk fyrir barnið ykkar miðað við þá hópa sem
skilgreindir hafa verið á heimasíðu félagsins og fylgja þessum pósti.
Smellið á Skráning á námskeið.
Hér sést hvaða barn er verið að
skrá og á hvaða námskeið.
Heildargjöld ársins eru birt hér og
hægt er að greiða þau með
kreditkorti og skipta greiðslunum
niður. Mest er hægt að skipta
greiðslunum á einum færri mánuði
en barnið æfir. Ef barnið æfir í 10
mánuði er hægt að skipta
greiðslunum á 9 mánuði o.s.frv.
Einnig er hægt að greiða
æfingargjöldin með einni
millifærslu á reikning deildarinnar.
Hér skal líka taka fram ef barnið er
með ofnæmi, astma eða eitthvað
slíkt sem þjálfarar þurfa að vita.
Þeir sem voru með greiðsluseðla í
fyrra og voru í skilum og vilja halda
því áfram verða að hafa samband
við gjaldkera deildarinnar.

Síðan er hakað við Samþykki skilmála og smellt á Staðfestingarsíða.
Munið að prenta út kvittun hér í þessu kerfi og einnig kvittun fyrir millifærslu ef millifært er.
Sundmaður á að mæta með kvittun fyrir frágangi æfingargjalda á fyrstu æfingu.

Notendur sem hafa skráð sig áður inn í kerfið:
Þegar aðstandendur skrá sig svo aftur inn í kerfið nota þeir það notendanafn og lykilorð sem þeir
bjuggu til og passa að haka við Samþykki skilmála fyrir ofan innskráningargluggana. Ef ekki er
hakað þar er ekki hægt að skrá sig inn. Ef notendur hafa týnt eða gleymt lykilorðinu sínu er hægt að
smella á Týnt lykilorð og fá það sent á það netfang sem gefið var upp upphaflega!
Við viljum minna foreldra á að hafa netföng rétt þar sem við sendum út mikilvægar upplýsingar á
netfangalista ásamt Ofurhuga‐fréttabréfinu okkar. Þá nota þjálfarar þennan netfangalista til að
senda upplýsingar á foreldra.

