Opetusalan Seniorijärjestö

Ilmoittautuminen Oulun Senioriopettajapäiville 2019
Oulun senioriopettajapäiville ilmoittaudutaan 22.3.-9.8.2019 välisenä aikana sähköisesti
verkkokaupan kautta osoitteessa
https://holvi.com/shop/senioriopettajapaivat2019
Huom! Voit siirtyä ilmoittautumaan verkkokauppaan myös suoraan OSSO:n etusivulta päävalikosta
osoitteesta www.oulunseudunsenioriopettajat.fi tai OSJ:n verkkosivuilta www.osj.fi valitsemalla
päävalikosta Tapahtumat ja matkat/Senioriopettajapäivät.
Löydät verkkokaupan etusivulta lauantain ja sunnuntain tilaisuudet. Ilmoittaudu tilaisuuksiin
lisäämällä haluamasi tilaisuudet yksitellen ostoskoriin ja maksamalla lopuksi valitsemiesi
tilaisuuksien osallistumismaksujen summa. Yksittäisen tilaisuuden osallistumismaksu on näkyvissä
kunkin tilaisuuden kohdalla. Voit selailla tilaisuuksia eri päivinä selaimesi nuolipainikkeita
näpäyttämällä (eteen tai taakse) tai näpäyttämällä ”Etusivu”.
Voit ilmoittautua seuraaviin tilaisuuksiin:
Lauantai 14.9.2019
A. OSJ:n koulutuspäivä 14.9.
B. Iltajuhla hotelli Lasaretissa la 14.9.

5,00 €
55,00 €

Sunnuntai 15.9.2019
C. Kiertoajelu ”Oulua kattoo” su 15.9.
D. Luennot su 15.9.
E. Päätöslounas 15.9.

15,00 €
10,00 €
15,00 €

Toimi näin:
1. Valitse näpäyttämällä haluamaasi päivää. Saat näkyviin valittavissa olevat tilaisuudet.
2. Näpäytä tilaisuutta, johon haluat ilmoittautua.
3. Valitse ”LISÄÄ KORIIN”. Näytölle avautuu ostoskori, johon valitsemasi tilaisuus on lisätty.
Jos haluat ilmoittautua myös muihin tilaisuuksiin valitse ”LISÄÄ UUSI TUOTE”, jolloin
palaat etusivulle valitsemaan lisää tilaisuuksia. Jatka tämän ohjeen kohdasta 1.
4. Jos haluat poistaa yksittäisiä tilaisuuksia ostoskoristasi, näpäytä ostoskorissa tilaisuuden
nimen perässä näkyvää punaista X -merkkiä. Jos haluat poistaa kaikki tilaisuudet
ostoskorista, valitse näytön oikeasta yläkulmasta ”TYHJENNÄ OSTOSKORI”. Kun olet
lisännyt koriin yksitellen kaikki haluamasi tilaisuudet, valitse ”SIIRRY MAKSAMAAN”.
Huom.! Siirryttyäsi maksamaan, et enää voi lisätä tai poistaa tuotteita. Voit muuttaa
ilmoittautumistasi valitsemalla oikeasta yläkulmasta ”PERUUTA”. Tällöin palaat etusivulle ja
voit aloittaa ilmoittautumisesi alusta.
5. Kun olet valinnut ”SIIRRY MAKSAMAAN”, näytölle avautuu lista valitsemistasi
tilaisuuksista. Jos olet valinnut tarjoiluja sisältäviä tilaisuuksia, täydennä tietosi
mahdollisesta erityisruokavaliostasi kunkin tuotteen kohdalle sille varattuun kenttään.
Pääset kirjoittamaan kenttään näpäyttämällä. On tärkeää, että täydennät tiedot jokaisen
tarjoiluja sisältävän tilaisuuden kohdalle erikseen!
6. Valitse ”Jatka”. Näytölle avautuu lomake ”Maksajan tiedot”. Täytä vähintään etu- ja
sukunimesi sekä sähköpostiosoitteesi. Pääset kirjoittamaan kuhunkin kenttään
näpäyttämällä. Nämä ovat Senioriopettajapäiville osallistuvan henkilön yhteystiedot, jotka
välitetään tilaisuuden järjestäjälle. Täytä tiedot huolellisesti niille varattuihin kenttiin, että
järjestäjät saavat sinuun yhteyden tarvittaessa.
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7. Tarkista lopuksi sähköpostiosoitteesi ja hyväksy Holvin palveluiden käyttöehdot ja
tietosuojaseloste näpäyttämällä lomakkeen alareunassa näkyviä valintaruutuja.
8. Näet sivulla tilauksesi yhteenvedon. Tarkista tiedot.
Jos haluat vielä muuttaa ilmoittautumistasi, aloita alusta valitsemalla oikeasta yläkulmasta
”PERUUTA”. Siirryt etusivulle ja voit aloittaa alusta.
9. Tarkistettuasi tilauksesi tiedot valitse ”TALLENNA JA JATKA”.
10. Valitse haluamasi maksutapa (Maksa luottokortilla tai pankkitililtä) vaihtoehdoista
näpäyttämällä ja seuraamalla ohjeita. Maksutavan käsittelijänä on Holvi.
Suoritettuasi maksun onnistuneesti, saat näytölle ilmoituksen, ”Kiitos tilauksestasi!”,
ilmoittautumisesi on nyt valmis ja kuitti lähetetty antamaasi sähköpostiosoitteeseen! Säilytä kuitti
ja esitä se tarvittaessa tilaisuuden järjestäjille paikan päällä.
Huom.! Jos sinulla ei ole internet-yhteyttä tai verkkopankkitunnuksia, voit ilmoittautua maksamalla
haluamasi tapahtumat henkilökohtaisella tilisiirrolla Oulun seudun senioriopettajien pankkitilille
FI42 1544 3000 1056 63. Merkitse tilisiirron viestikenttään nimesi, puhelinnumerosi sekä mihin
tapahtumiin osallistut (A–E). Ilmoita myös mahdollinen erityisruokavalio.
Lisätietoja antavat järjestäjän yhteyshenkilöt:
Juhani Suopanki (pj.), puh. 050-064 4920, juhani.suopanki@gmail.com
Pirkko Toljamo (siht.), puh. 044-077 9772, pirkko.toljamo@gmail.com
Terttu Karppinen (tal.hoit.), puh.044-599 4622, tekarpp@hotmail.com
Tervetuloa Ouluun!
Oulun seudun senioriopettajat ry/Järjestelytoimikunta

