AJUDA PER A LA INSCRIPCIÓ AL CAMPUS DEL COLLELL
La inscripció al campus s’ha de fer a través del formulari que trobareu a la web del club
o accedint directament a la següent URL:
https://tgnbasquet.playoffinformatica.com/activitat/11/inscripcio/nova
Cal introduir les dades de la persona que realitzarà l’activitat (aquelles persones que ja
hagin realitzat alguna inscripció a través de formularis en línia, no caldrà que tornin a
introduir les dades personals).
Si la persona que s’incriu a l’activitat és menor, caldrà que també s’introdueixin les
dades la persona tutora.
A la secció d’informació addicional, caldrà que informeu les dades necessàries per a la
inscripció. Indiqueu si és necessari al camp observacions aspectes a tenir en compte en
referència a malalties, al·lèrgies…

Captura pantalla informació addicional

Un cop introduïdes les dades s’ha d’escollir el tipus d’inscripció que es vol realizar:

on s’indicarà si es tracta de jugadores/s del TGN / SACO / Teresianes o de fora del club.
De la mateixa manera si s’incriu a més d’un germà es podrà seleccionar el descompte a
aplicar.
El sistema calcularà l’import a ingressar per a la realització de l’activitat.
Un cop acceptades les condicions legals, es passarà a la pantalla de pagament on
caldrà escollir el tipus de pagament que realitzarem: amb targeta (en el moment de la
inscripció) o mitjançant transferència al compte BBVA ES0201826240650203918753
(caldrà enviar el justificant de pagament a campustgn@gmail.com abans de l’inici de
l’activitat).

En aquest moment es pot escollir l’opció d’afegir una altra inscripció (per exemple pel
cas de germans) fent clic a “Afegir inscripció”, que ens portarà a l’inici del formulari per
a que introduïm les dades de l’altra persona.

Al continuar, si hem escollit realizar el pagament amb targeta, ens enllaçarà amb el
banc per a realizar el pagament.
Finalment ens mostrarà la pantalla d’Inscripció realitzada correctament (recordeu que
caldrà enviar per email el justificant del pagament si l’opció escollida és la realització
de transferència).

