Guide - tilføj begivenhed til kalenderen
Vi har forsøgt at gøre det er melde begivenheder til vores kalender så intuitivt og enkelt som
muligt. For at vi også kan præsentere disse begivenheder på en overskuelig måde til alle
brugerne af vores kalender, så er der nogle rammer for denne tilmelding.
Der er én regel for at få en begivenhed i kalenderen, og det er at det skal være en
begivenhed der er relevant for vores personlighedstræk. Vi forbeholder os retten til at
vurdere dette, hvis der skulle opstå tvivl herom.

Gennemgang af felterne
Dit navn
: Vi skal vide hvem der indsender
begivenheden, så vi kender navnet på den vi
skal kontakte, hvis vi har spørgsmål til
begivenheden. Det kunne være formål, men
oftest er det f.eks. hvis vi opdager en
grammatisk fejl der kan have flere betydninger,
eller mangler i en mailadresse eller lignede. Det
er altså ikke nødvendigvis navnet på afholderen
af begivenheden, men den der indsender den.
Din email
: Så vi ved hvilken emailadresse vi
skal skrive til. Navnet hænger sammen hermed,
da vi kan modtage begivenheder fra f.eks.
organisationer hvor flere personer deler en
mailadresse.
Titel på begivenheden
: Denne titel bliver også
overskriften på begivenheden i kalenderen, så
vælg den med omhu.
Dato & Tidsrum for begivenheden
: Dette
skulle gerne give sig selv, men der er den
begrænsning, at man kun kan udfylde for en
enkeltstående begivenhed. Så er det f.eks. over
flere dage og tidspunkter, så husk at uddybe
dette i feltet “Andet vi evt. skal vide?”...
Hvor finder begivenheden sted
: Dette felt
giver brugere af kalenderen mulighed for at
vælge hvilket område de vil kigge efter
begivenheder i.

Adresse på begivenheden
: Enten fysisk eller online adresse på begivenheden. Er det en
fysisk adresse, så vil den blive vist med Google Maps, så vil du være sikker på at den viser
den rette adresse til folk, så test selv adressen af på: maps.google.dk og send så den
adresse til os, som passer til dit sted. Er der yderligere detaljer til adressen, så kan du tilføje
dem til feltet “Andet vi evt. skal vide?”. Det kunne være lokale, sal, stednavn eller lignende.
Pris på begivenheden
: Her skriver du hvad det koster at deltage i begivenheden. Er det
gratis, så skriv dette, og er der differentierede priser, så fortæl det i feltet “Andet vi evt. skal
vide?”.
Tilmeldingsinformationer
: Her fortæller du hvordan man tilmelder sig begivenheden, og
skal man ikke tilmelde sig, så skriver du blot dette.
Kontaktperson
: Her skriver du oplysningerne til den person som folk kan henvende sig til
med spørgsmål. I nogle tilfælde er det samme person som man skal tilmelde sig hos, men
da det ikke altid er sådan, så skal dette felt også udfyldes.
Beskrivelse af begivenheden
: Her fortæller du hvad begivenheden går ud på. Vær
opmærksom på at du har 1200 tegn til rådighed inkl. mellemrum.
Andet vi evt. skal vide?
: Som du nok allerede har fundet ud af, så er det her du fortæller
os, hvis der er flere informationer som der ikke kan være i felterne ovenover, og selvfølgelig,
hvis der er nogle informationer vi ikke har taget højde for, som er specielle for din
begivenhed. Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge dette felt til at udvide “Beskrivelsen
af begivenheden”.
Gør dig umage med at udfylde tilmeldingen ordentligt, og indsend den i god tid, for når den
er sendt afsted, så kommer den på hurtigst muligt. Da det er vores kalender ansvarlige der
holder vores kalender opdateret, så kan der nogle gange gå meget kort tid før din
begivenhed kommer på, men andre gange kan der godt gå nogle dage. Hvis du har sendt
noget forkert ind, så brug gerne vores kontaktformular til at kontakte vores kalender
ansvarlige og fortæl om den ønskede rettelse.

