NATURTRESC
Tutorial per fer les inscripcions a través d’internet
Un cop s’ha entrat al web: www.euro-senders.com/naturtresc s’ha de clicar al menú
horitzontal superior el requadre “Propera caminada”.

Quan s’ha obert aquesta part del web es té accés a la informació de la excursió i a les dues
possibilitats d’inscripció.
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Al punt (1) hi ha la possibilitat d’accedir a un document que dóna informació del nou sistema
d’inscripcions per internet. Al punt (2) hi ha l’accés a aquest tutorial. Al punt (4) hi ha l’accés
a la informació sobre el sistema d’inscripcions tradicional (reserva de plaça per telèfon, etc.).
Al punt (3) hi ha l’enllaç amb el nou sistema d’inscripcions per internet.
Cal clicar sobre el lloc que diu “PER ACCEDIR AL FORMULARI D’INSCRIPCIONS
PODEU CLICAR AQUÍ“ i tot seguit es tindrà accés a un formulari.
En aquest formulari s’informa de les places restants (les disponibles) i cal clicar a la dreta
el nombre de places que es volen inscriure (1, 2 o 3).
Un cop indicat el nombre de places cal clicar al quadrar verd que diu “iniciar el registre”

A continuació es té accés al propi formulari de les inscripcions.
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Tingueu en compte que s’han d’omplir tots els espais amb totes les dades que es demanen.
Si d’alguna persona que heu d’inscriure us manca alguna de les dades, el sistema no us
permetrà acabar de formalitzar la inscripció i tot el que hàgiu escrit quedarà sense efecte.

Al final d’aquest formulari, si l’heu reomplert amb totes les dades que es demanen, haureu
de clicar sobre el requadre verd que diu “Procedir al pagament”.
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A continuació tindreu a la vista un resum de les inscripcions que voleu tramitar, si hi esteu
d’acord heu de cliclar sobre el logo de Paypal.
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i tot seguit us apareixerà la pàgina següent, en la qual heu de clicar al requadre verd que
diu “finalitzar registre”.

A continuació tindreu a la vista una altra pàgina en la qual tindreu la confirmació de les
places que es volen inscriure, la possibilitat de pagar a través del sistema Paypal o la
possibilitat de pagar amb targeta de crèdit.
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Heu de seleccionar el sistema que voleu emprar per fer el pagament.
En el cas de fer-lo pel sistema Paypal cal posar les dades que es demanen i procedir segons
el formulari que aquesta empresa té establert.
En el cas de voler pagar amb targeta de crèdit (VISA, Master Car, etc,) heu de clicar on
posa “¿No dispone de una cuenta Paypal? i tot seguit tindreu accés al formulari següent.
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Aquí heu de triar el tipus de targeta de crèdit i reompli el formulari amb les dades que s’hi
demanen. Al final d’aquest formulari haureu de clicar on diu “pagar”.
Un cop donada l’ordre de pagar tindreu a la vista una pàgina on hi ha tres coses a tenir en
compte. La primera que la imatge us diu que s’ha efectuat el pagament i us indica el número
de rebut, la segona que se us indica el lloc per imprimir-vos el rebut (cal que el porteu a la
sortida de l’autocar per si hi ha algun dubte en el llistat de participants) i la tercera que podeu
clicar on diu “volver a Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès” si voleu obtenir
el document amb les dades corresponents a cada inscripció realitzada.
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En aquest cas us apareixerà en pantalla la imatge

La qual, tal com diu al requadre, en 10 segons desapareixerà i en sortirà una altra que us
dóna la opció de veure i/o imprimir el contingut detallat del formulari de cada inscripció.
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Dins el requadre podeu trobar el telèfon al qual podeu trucar en els dies i hores que s’hi
indiquen per aclarir o resoldre qualsevol problema que tingueu amb aquestes inscripcions.
Si cliqueu a “Veure/Imprimir la informació...” us apareixerà la relació de dades de cada una
de les inscripcions que heu efectuat.

Us podeu imprimir aquest document i podeu considerar que ja heu acabat el procés
d’inscripció.
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