Hur fungerar rabatter

I de fall arrangören väljer att använda sig av rabatter så måste vissa krav fyllas.
Om arrangören har rabatt på anmälningsavgift efter ett visst antal anmälda hundar, t.ex. 50% rabatt efter 3 anmälda hundar, så MÅSTE
anmälaren vara inloggad när alla anmälningar genomförs samt att det måste vara samma ägare till samtliga hundar.
Om arrangören väljer att ha rabatt på anmälningsavgiften då anmälaren är medlem i t.ex. en rasklubb så måste arrangören ha lagt in sitt
medlemsregister i MG Events system och anmälaren måste vara kopplad till det medlemsregistret, samma mailadress i medlemsregistret som
på kontot hos MG Events är at föredra och förenklar mycket men är inte ett krav. OM det är olika mailadresser i medlemsregistret och på kontot
på MG Events så krävs en manuell koppling av konto, hundar och anmälningar. Den kopplingen görs av MG Events på begäran av utställare,
ägare av hund eller av arrangör i varje enskilt fall.
Om användaren inte har ett konto redan på MG Events när medlemsregistret importeras så skapas ett konto på MG Events med den
mailadress som finns i medlemsregistret och användarnamnet hos MG Events blir samma som namnet på medlemmen.
Exempel: jag heter Marcus Hjortsberg och har mailadress marcus@mgevents i medlemsregistret på min klubb. Medlemsregistret importeras
till MG Events och mitt konto hos MG Events blir då med användarnamnet Marcus Hjortsberg. Lösenordet måste väljas av den som loggar in i
förhand, det görs på sidan Glömt lösenordet?.
Arrangören skickar medlemsregister till MG Events för registrering i systemet.
Anmälare skickar mail till MG Events och ber om att få sitt konto kopplat till medlemsregistret.
Kontakta oss genom formuläret {pmslink:id=62, Marcus}
Kontakt kan även ske på telefonnummer 076-824 36 59
Vi besvarar normalt alla mail och telefonsamtal inom 24 timmar.
Tänk på att dålig täckning kan förekomma på telefonnumret, lämna därför alltid ett meddelande på mobilsvar om vi ej svarar.
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