Handleiding CSG On-Line inschrijfformulier.
Hieronder een korte handleiding in 6 stappen betreffende het gebruik van het
CSG On-Line inschrijfformulier.
Heeftu na deze uitleg nog vragen/problemen neem dan contact op via het
adres info@catharinaparkietenstudiegroep.nl
Nadat u op de link op de website heeft geklikt ziet u in een nieuw scherm
onderstaand formulier. (Afbeelding 01)

Afbeelding 01

STAP 1. U begint met het selecteren van de Klasse in de eerste kolom, zie
afbeelding 02

Afbeelding 02
STAP 2. Nadat u uw keuze heeft gemaakt wordt de volledige soort en kleurslag
automatisch ingevuld in de tweede kolom. (Afbeelding 03) Verkeerde keuze,
kies gewoon opnieuw, en heeft u te weing regels beschikbaar, klik dan op de
knop “Extra rij toevoegen”

Afbeelding 03
STAP 3. Vervolgens geeft u aan of dat de vogel in kwestie een overjarige (O) of
een vogel is van dit kweekjaar (B) in de derde kolom. (Afbeelding 04)

Afbeelding 04

STAP 4. Daarna geeft u middels een 1 aan (dus geen X) ofdat het om een
enkeling, stel of stam gaat. U hoeft dan bv bij een stel of stam niet 2 of 4 keer
dezelfde kleurslag in te vullen. (Afbeelding 05) Herhaal de stappen 1 t/m 4
zolang u wilt.

Afbeelding 05
STAP 5. Als laatste vult u uw persoonlijke gegevens in en het aantal enkelingen,
stellen en stammen en uiteraard het aantal gebruikers van de lunch.
(Afbeelding 06). Het totaal bedrag zal dan automatich worden berekend en
weergegeven.

Afbeelding 06
STAP 6. Heeft u alles gecontroleerd en is alles goed ingevuld dan hoeft u alleen
nog maar op de knop “Insturen” te drukken (Afbeelding 07) Het formulier
wordt dan naar het bestuur verzonden, en uzelf ontvangt een kopie van uw
inschrijving per email, print deze uit, dit is tevens uw inbreng /afhaalformulier.
Breng dit formulier mee naar de Babyshow.

Afbeelding 07
LET OP!!!! Mocht u later (voor het eind van de sluitingsdatum van het
inschrijven), toch nog iets willen wijzigen, dan dient u het complete formulier
nogmaals in te vullen en te versturen, de eerder ontvangen formulieren
komen dan te vervallen. Let er in dit geval wel op dat u zelf ook de laatste
ingestuurde inschrijving mee brengt naar de show als inschrijf / afhaal
formulier.
Succes,
Bestuur CSG

