Nyt tilmeldingssystem i DDD
Hvis man fremover ønsker at deltage i DDD turneringer, skal man registreres som
turneringsdanser under det nye tilmeldingssystem.
Vi kan ikke oprette dig i systemet – det skal du selv gøre.
Herefter kan vi godkende dig som danser fra Danseskolen Familien Nielsen.
Vejledning:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Gå ind på www.dedanskedanseskoler.dk
Klik på den ”blå knap” TURNERINGSDANSERE
Udfyld betalers e-mail (Den der betaler for billetter til turneringerne)
Udfyld oplysninger om betaler: Navn, telefonnummer, adresse osv. – Klik næste
Velkommen – Klik videre til tilmelding
Registrering af danser: under hold – vælg turneringsdansere
Udfyld oplysninger på danseren: Navn, efternavn, fødselsdag, køn, mail mm. + Afdeling
Danseskolen Familien Nielsen – Tryk næste
8) Klik gennemfør tilmelding eller klik tilmeld flere dansere (søskende)
9) Du får tilsendt en bekræftelse pr. mail, får tildelt et medlemsnummer og er nu oprettet
som turneringsdanser i DDD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du skal fremover selv tilmelde dig de forskellige turneringer, men du kan ikke tilmelde dig en
turnering før vi kan godkendt dig som turneringsdanser.
Derfor er det vigtigt at blive oprettet i god tid.
Ønsker du at tilmelde dig en turnering skal det gøres inden tilmeldingsfristen udløber.
Tilmeldingsfristen står altid på invitationen.
Ved tilmelding betales for danserens billet/billetter. Derfor skal du kun tilmelde dig de
turneringer, du er sikker på at kunne deltage i. Billetten refunderes ikke ved udeblivelse.
Hvis man ønsker at danse både disco og hip hop skal man købe billetter til begge kategorier.
Tilskuere kan sagtens vente med at købe billetter til den dag turneringen afholdes.
Vejledning:
1)
2)
3)
4)
5)

Gå ind på www.dedanskedanseskoler.dk
Klik på Køb Billet
Find den ønskede turnering – klik
Hak af hvilke billettyper du ønsker at købe/tilmelde – klik næste
Indtast medlemsnummer og følg instruktioner.

Undlad at betale for billetter til duo-makkere, da alle skal tilmeldes individuelt.
Danseskolen modtager derefter besked om din tilmelding.

