Vejledning til registrering i hjertebanken
Hvis din teamchef har sendt dig en mail skal du starte ved punkt 1
Hvis du har været hjælper før og står i hjertebanken, skal du starte ved punkt 6

1. Du skal åbne den mail du har modtaget fra Vig Festival, hjertebanken. Hvis du ikke kan finde
den, kan den være i spam. Start med at kopierer eller notér det kodeord som står i mailen,
og tryk herefter på AKTIVÉR MIN PROFIL. Så kommer du ind på Hjertebankens forside.
2. I Venstre side er der en pil. Tryk på den for login, og login med din mailadresse og det
kodeord du har modtaget i mailen
3. Sig JA TAK! Til at være med til at skabe Danmarks bedste festival, tryk på den grønne JA!
Hvis du kommer til at rykke på den røde og ønsker sabbat, bliver du låst og skal kontakte
nyhjaelper@vigfestival.d
4. Siden her, hedder OPDATER MIN PROFIL. Her er du velkommen til at sætte et vellignende
billede ind. Udfyld med fornavn , efternavn. Feltet fødselsdag: Hvis du skriver dato-månedår, skal du huske bindestreg. Hvis du bruger kalenderen skal du starte med årstal, måned og
til sidst dato. Udfyld mobil tlf. nr. og vælg T-shirt størrelse (de er almindelig i str.) Gem
ændringer
5. Profil opdateret – Stærkt! Men du er ikke færdig endnu. Nu skal du lige i
6. Oppe i den blå bjælke hvor festivalens datoer står, står dit navn i højre hjørne. Når du klikker
på det, kan du vælge MINE INDSTILLINGER.
7. Her skal i højre side, efter dit navn, sætte din adgangskode ind som du fik i mailen. Herefter
kan du vælge en kode som du kan huske og skrive din mail i gentag mail. Tjek at alle
oplysninger er rigtige. Hvis du er hjælper fra tidligere år, skal du især tage stilling til størrelse
T-shirt, så er der større chance for at du får en som passer. – Du er ikke færdig endnu.
8. Nu skal du trykke oppe i højre hjørne på dit navn og vælge log ud.
9. Log ind igen på pilen i venstre side og brug dit nye kodeord.
10. Her kommer en masse tekst som du kan forholde dig til. ACCEPTÉR GDPR. Det betyder at du
giver tilladelse til at vi har dine personlige oplysninger. Alle oplysninger ligger på en sikret
server. Du kan kun blive hjælper på Vig Festival når du har trykket godkend i nederste højre
hjørne.
11. Nu kommer du til forsiden igen og der er en rød boks hvor der står du ikke har betalt. Hvis
du trykker på den, har du mulighed for at betale. Du skal ikke betale før du er på et team. Du
får ikke pengene retur hvis du ikke skal deltage. Denne boks vil stå der indtil du har betalt,
herefter vil den blive grøn og der vil stå, du har betalt i år.
12. Nu er du klar til at glæde dig til en helt fantastisk oplevelse og være med til at skabe en
dejlig og festlig Festival. VELKOMMEN I HJERTEBANKEN.
13. Hjælpe og spørgsmål til hjertebanken: nyhjaelper@vigfestival.dk eller
hjertebanken@vigfestival.dk

