Sådan fornyr du dit medlemskab af Voergaard Levende Historie
Fornyelse af dit medlemskab skal gøres på vores hjemmeside:
Tryk på dette link: http://www.middelalderdage.dk/medlemmer/
Under punktet ”Medlemskort” på siden tryk på knappen: ”køb medlemskort”.
Den ser sådan ud (bortset fra, at der vil stå ”Medlemskort 2018”).

Når du har trykket ”køb billetter” dukker en boks op, hvor du skal vælge antal.
Det er MEGET vigtigt, at du husker kun at købe 1 medlemskort ad gangen, da der, når du klikker
”næste”, dukker et login frem.
Her er et eksempel på 1 medlemskab til 1 person.

Efter du har klikket ”næste” dukker et nyt skærmbillede op, hvor du i øverste venstre hjørne kan
logge ind med din Conventus-bruger.
Den ser sådan ud:
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Der er i samme ”boks” også mulighed for at oprette sig som nyt medlem, men vi opfordrer til, at
du logger ind med din brugerprofil for at sikre, at din bruger er opdateret.
Når du har logget ind, bliver det muligt at betale dit kontingent med betalingskort.

Ved glemt adgangskode:
Har du glemt sin adgangskode, kan denne tilsendes ved at trykke på: ”glemt adgangskode”.

Hvem skal betale medlemskab?
Alle medlemmer fra 7 år og opefter skal betale et års medlemskab på 75 kr.
For børn under 7 år er det gratis at være medlem af foreningen.

Betal kun for et medlemskab ad gangen
Det er vigtigt, at man kun tilmelder 1 person ad gangen, da der skal logges ind for personligt
medlemskab. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at tilmelde sig med familie-tilmelding.
Man kan godt bruge den samme mailadresse til flere medlemmer. Når man logger ind, skal man så
vælge imellem hvilken person, man vil vælge.

Hvis købet bliver afbrudt før tid:
Hvis du bliver afbrudt undervejs i købet, så gemmer systemet den tidligere indtastning i 8
minutter. Vær derfor meget opmærksom på det endelige beløb inden, du godkender betaling.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål så send en mail til kontakt@middelalderdage.dk – så vil du blive hjulpet
igennem.
Der kan godt gå et par dage, fra vi modtager mailen, til du får svar, men vi skal nok vende tilbage
hurtigst muligt.
Du kan også ringe til vores conventus-ansvarlige: Julie Smith på tlf.: 29126195 på hverdage kl. 1720, hvis du ønsker hjælp via telefon.
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