Vejledning i booking af padelbane.
På www.hitk.dk klik på Banebooking i menuen.
I For at kunne booke en bane kræves der login: du får loginbrugernummer og adgangskode ved at oprette
dig som medlem ( 1300,- kr.) eller som bruger ( gratis).
Hvis du i forvejen er medlem af Hilerød Tennisklub kan du ikke oprettes via online selvbetjening. Du skal
sende en mail til post@hitk.dk. Prisen bliver i så fald 300,-( for et helt kalenderår) for medlemskab padel.
Medlemsprisen er for et helt kalenderår. Ved tilmelding i løbet af året bliver prisen fastsat efter det antal
måneder der er tilbage på året.
Oprettes som bruger ( er gratis; til løse timer) eller som medlem( 1300,- kr.)
Klip på Nyt medlem
Udfyld medlemsoplysninger.
Under Medlemsgruppe – vælg Ikke medlemmer ( eller padel for at blive medlem)
Du skal udfylde enten Telefon eller mobilnummer.
Alle felter med ren * skal udfyldes.
Den adgangskode du indtaster skal være mindst 6 karakter og indeholde både tal og bogstaver
Husk din adgangskode!
Du skal udfylde tekstboksen til sikkerhedscontrol
Afkryds at du accepterer betingelserne
Klik på Godkend oprettelse
Du får nu en tilbagemelding om at du er oprettet og tildelt et brugernummer/ medlemsnummer, som du
skal bruge fremover.
II Jeg er oprettet som bruger /medlem og kan nu bruge login til banebooking

Du booker en bane enten som bruger se 1) eller som medlem se 2):
1) som bruger af
Klik på Baneoversigt
Øverst th vælg område: Padel.
Klik på den time du ønsker.
Du bliver nu opkrævet 200,- kr.

2) som medlem af padel
Er gratis men systemet er sat op til at man kan booke højst 14 dage frem, så hvis du forsøger at
booke senere end det, vil du blive opkrævet for bookingen.
Klik på Baneoversigt
Øverst th vælg område: Padel.
Klik på den time du ønsker.

Du kan vælge mellem Medspiller eller gæstetime.
Du bliver nu opkrævet 50,- for medspiller eller gæstetime.
Hvis medspilleren også er medlem af padel, bliver du ikke opkrævet noget beløb on line.
Du skal nu betale 100,- kr for de 2 andre spillere, medmindre de også er medlem af padel.
Det sidste beløb skal indbetales pr.MobilePay på 522511 Hillerød Tennisklub Padel
Det er den spiller, der booker banen, der er ansvarlig for at medspillerne, som ikke er medlem af padel
indbetaler på MobilePay ( 50,-kr. pp )..

Boksen med bats og bolde står i centret i gangen til venstre ved siden af cafeen. Boksen skal stilles
tilbage samme sted efter spillet.
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