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For at forenkle tilmeldingen har vi opdelt den i ”Barn” og ”Voksen”. I får mulighed for at vælge mellem at betale med 
dankort eller få en faktura mailet – direkte til en fælles betaler, hvis I skriver navn, adresse og mailadresse på ved 
tilmeldingen.  
  
Der er to muligheder for at tilmelde en gruppe børn: 

1. Du vil tilmelde børnene, men forældrene skal have fakturaen. 
2. Du vil tilmelde børnene og ønsker at få en fælles faktura på mail. 

   
Her er en vejledning til tilmelding af børn, hvor forældre får fakturaen – mulighed 1: 
1.  Talonen kan du printe og sende med børnene hjem. Herpå får du de oplysninger, du skal bruge fra barnet ved 
tilmelding. 
  
2. Webtilmeldingen åbner tirsdag den 22. november kl. 12 her på siden. Der er begrænset antal pladser.  
  
3. Når du får talonerne tilbage fra børnene, tilmelder du hvert enkelt barn her på hjemmesiden. Hvis det er nemmere 
for dig, må du gerne skrive din egen postadresse på i stedet for børnenes (nogle computere husker det, man skriver, 
så her kan du blot nøjes med at skrive begyndelsen ved 2. barn og så trykke resten frem).  
Mailadressen, som du skriver ved barnet, vil få både bekræftelsesmail og en mail med fakturaen og 
deltagerinformation. Dvs. du modtager ikke selv en bekræftelse på, at du har tilmeldt børnene, da bekræftelsen går 
direkte til familien. 
Du kan i stedet vælge at skrive din egen mailadresse ved barnet, herved får du en mail på hvert enkelt barn. Dette 
medfører så til gengæld, at al kommunikation med børnenes forældre må gå gennem dig som leder. 
 
4. Du tilmelder dig selv her på siden – og evt. andre ledere.  
 
Her er en vejledning til tilmelding af børn, hvor I får en fælles faktura på mail - mulighed 2: 
1. Talonen kan du printe og sende den med børnene hjem. Herpå får du de oplysninger, du skal bruge fra barnet ved 
tilmelding.  
  
2. Webtilmeldingen åbner tirsdag den 22. november kl. 12 her på siden. Der er begrænset antal pladser.  
  
3. Når du får talonerne tilbage fra børnene, tilmelder du hvert enkelt barn her på hjemmesiden. Hvis det er nemmere 
for dig, må du gerne skrive din egen postadresse på i stedet for børnenes (nogle computere husker det, man skriver, 
så her kan I blot nøjes med at skrive begyndelsen ved 2. barn og så trykke resten frem).  
Mailadressen, som du skriver ved barnet, vil få både bekræftelsesmail og senere en mail med deltagerinformation. 
Dvs. du modtager ikke selv en bekræftelse på, at du har tilmeldt barnet, da bekræftelsen går direkte til familien. Du 
kan i stedet vælge at skrive din egen mailadresse ved barnet, herved får du en mail på hvert enkelt barn. Dette 
medfører så til gengæld, at al kommunikation med børnenes forældre må gå gennem dig som leder. 
 
I feltet med fælles betaler indtaster du betalernes navn, adresse og mailadresse ved det første barn, du tilmelder. Ved 
resten af børnene kan du nøjes med at indtaste navnet på betaleren. Fakturaen mailes til den mailadresse, som du 
skriver på ved fælles betaler. 
 
4. Du tilmelder dig selv her på siden – og evt. andre ledere.  
 
Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så ring eller skriv til Birthe Simonsen på tlf. 8227 1215 – musik@imh.dk.  
 
Vi glæder os til at se jer på årets Gospel-kids Festival! 

 


