Stap voor Stap meedoen
1

Blader dit boekje door en kies wat je wilt doen

Zoek naar leuke activiteiten in dit boekje, er is geen limiet! Kleur het witte hartje bij de activiteiten
die jij interessant vindt, zodat je gemakkelijk alles terug kunt vinden.

2

Schrijf je (kind) altijd in op www.sportencultuurintrobreda.nl

Ga naar de website www.sportencultuurintrobreda.nl of schrijf je in door de QR code te scannen.
Vul op de hompage direct je woonplaats in of kies voor de knop inschrijven.

3

Vooraf je favorietenlijstje vullen

Om zo min mogelijk tijd te verliezen is het mogelijk om voor de inschrijfdatum al je favorietenlijstje vullen met het hartje
in het kader. Zo navigeer je direct naar de juiste activiteiten als de
inschrijving open gaat.

4

Met de QR-code direct op de juiste plek

Met de camera van je telefoon kun je gemakkelijk de QR-code scannen
die bij de activiteit
staat weergegeven. Je komt dan direct bij de informatie over de betreffende activiteit of aanbieder uit.

5

Meerdere inschrijvingen: ook voor meerdere kinderen tegelijkertijd

Zoek alle activiteit(en) - ook voor andere kinderen - in de lijst en voeg ze toe aan het inschrijfmandje.
Vol 		
Wachtlijst
		
		
		

6

Als de activiteit vol is, kan er niet meer ingeschreven worden.
Vaak kan jij je nog wel opgegeven voor een
wachtlijst. Deze activiteit vindt op een nader te
bepalen moment plaats. Je krijgt dan een mail
van de aanbieder.

Koppel de gegevens van je kind aan de activiteit
Alle activiteiten in het inschrijfmandje geplaatst? Ga dan
verder en koppel de activiteit(en) eenvoudig aan het juiste
kind, zodat de aanbieder weet welke inschrijver deze
kan verwachten!

7

Eventuele kosten worden via de
website verrekend

Als er kosten worden gerekend voor een activiteit, zullen deze altijd via de website worden
afgewikkeld. Je hoeft dus nooit contant geld
mee te nemen naar de activiteit. Na de
inschrijving krijg je altijd de bevestiging per mail.
Niet ontvangen? Check je ongewenste mail.

