PM för anmälan av mat och logi, ungdoms-SM 15-17 sept 2017
Ansvariga för anmälan och kostnader
Anmälan av hur många som önskar logi och olika måltider ska ske distriktsvis och kommer att
faktureras distrikten efter tävlingarna. Anmälningsansvarig för distriktet ska hantera anmälan av mat
och logi enligt nedan. Ordinarie avgifter gäller t.o.m. 31 augusti och ändringar/tillägg kan ske fram till
den 11 september med ett tillägg på 25 % på tillkommande tjänster. Eventuella avbokningar efter 11
september kommer att faktureras distriktet utan prisreduktion.
Hur går anmälan och beställning till?

Anmälningsansvarig ”anmäler” sig i klass = Distriktet man representerar för att vi ska säkra att vi vet
vilket distrikt varje person företräder. Den anmälningsansvariga anmäler sedan vilka tjänster och
antal som ska beställas för distriktet.
Anmälan av ”Tjänster” görs genom att ange vilken tjänst som önskas enligt listan, tryck på ”Lägg till”
och ange därefter antalet och spara. Fortsätt tills ni valt alla tjänster som ditt distrikt vill nyttja.

Födoämnesöverkänslighet och vegetarisk kost - hur anmäler man vem som har olika behov av
mat?

All mat som tillhandahålls av arrangörerna är alltid fri från nötter, jordnötter, fisk och skaldjur.
Anmälan av de som önskar vegetarisk kost eller vegankost måste dock göras.
För att säkerställa att de tävlande inte får i sig mat som de inte tål måste den anmälningsansvariga
för distriktet för varje måltid ange vilken tävlande som har vilken födoämnesöverkänslighet och
vilken kost som önskas. Anmälan sker via Eventors funktion ”klubbaktivitet”
https://eventor.orientering.se/Activities/Register/6833
Observera att det inte är samma formulär som anmälan av tjänster görs.
Du som inloggad anmälare kommer först upp som den person anmälan ska göras för. Om du inte har
några matallergier så gör ”Anmälan för ”flera” medlemmar eller ”annan” om det är en person –
längst ned på formuläret. När du får upp listan på personer som du har rätt att göra anmälningar för
så klickar du på löparen – använd CTRL + ”klick” för att välja fler personer. Tänk på att du måste ha
behörighet som distriktsanmälare för att kunna göra anmälan för ungdomar i alla distriktets klubbar.
För varje person så väljer du sedan vilken kost som önskas, vilket eller vilka födoämnen personen inte
tål samt vilka måltider som personen har beställt. Glöm inte att spara! Notera att du också kan ange
om det är något du saknar i listan under fritext fältet.
Övrigt
Om du har frågor eller behöver rätta till något, kontakta Cecilia Olsson, mobil 073-828 30 35.

