Sådan tilmelder du dig hold i TSG.
Gå på foreningens hjemmeside www.tsg-toreby.dk
1. Klik på den sportsgren, du gerne vil tilmelde dig til der er badminton, gymnastik (inkl. parkour, jumping fitness og roller derby), volley, floorball.
2. Har du tidligere oprettet en profil, så klik på loginfeltet og brug dit brugernavn og password. Har du IKKE en profil, så opret en ved at klikke på
login. Er det dit barn, der skal tilmeldes, så skal profilen oprettes på dit barn.
3. Herefter klikker du på holdtilmelding (en af overskrifterne i 2. række overskrifter), så kommer holdene frem.
4. Klik på det hold du skal tilmelde til
5. Der kommer nu en beskrivelse af holdet frem, klik i margen i venstre side, hvor holdoverskriften står, så kommer der et nyt skærmbillede. Klik
på prisen, og så er du på tilmeldingssiden.
Har du ikke mulighed for at betale med kort eller betale via mobile pay, så skal du følge denne vejledning:
1. Gå på foreningens hjemmeside www.tsg-toreby.dk
2. Klik på den sportsgren, du gerne vil tilmelde dig til der er badminton, gymnastik (inkl. parkour), volley og roller derby
3. Har du tidligere oprettet en profil, så klik på loginfeltet og brug dit brugernavn og password. Har du IKKE en profil, så opret en ved at klikke på
login. Er det dit barn, der skal tilmeldes, så skal profilen oprettes på dit barn.

4. Overføre via netbank til Lollands Bank reg.nr. 6520 konto 0004162896
Eller betale i din bank til samme konto i Lollands Bank. I begge tilfælde vil du få en kvittering på betaling.
VIGTIGT! Dit fulde navn, adresse samt telefonnummer (evt. forældres) samt HOLDNAVN skal påføres betalingen.
Tilmelder du dig eller dit barn og efterfølgende finder ud af, at det alligevel ikke svarer til dine forventninger kan du få refunderet det
indbetalte beløb ved enten at kontakte kasserer@tsg-toreby.dk eller Formand Dorte Fabricius formand@tsg-toreby.dk senest efter 3.
træningsgang.

