Race for the Cure v letu 2022
Pozdravljeni!
Združenje Europa Donna Sloveniji se je tudi letos z veseljem pridružilo vseevropskemu športnemu
dogodku Race for the Cure, ki bo potekal od 24. septembra do 31. oktobra 2022. Vabljeni, da se nam
pridružite! Namen dogodka je promocija zdravega načina življenja, zbrana sredstva pa bodo namenjena
delovanju Združenja Europa Donna Slovenija.
Vabljeni, da se nam pridružite! Ustvarite lahko svojo ekipo ali pa se pridružite kateri od že obstoječih
ekip! Hvaležno vam ne bo le vaše telo, temveč tudi Združenje Europa Donna Slovenija 😊
Spodaj najdete navodila kako ustvariti svojo ekipo.
V primeru težav nas lahko kontaktirate na europadonna@europadonna.si, ali pa nas vsak delovni dan
od 9. do 13. ure pokličete na 01 231 21 01.

Kako odpreti svojo ekipo za Race for the Cure?

Obiščite spletno stran www.raceforthecure.eu
Zgoraj desno kliknite na English (change), in izberite »slovenščina«. Za tem kliknite Continue.

Pridete spet na vstopno stran, tokrat v slovenskem jeziku. Izberete gumb Sodeluj zdaj

Odpre se vam nova podstran, kjer izberete gumb Ustvari ekipo.

S klikom na gumb Ustvari ekipo se vam odpre podstran, kjer vpišete podatke svoje ekipe. Ko vse
izpolnite, kliknite Naslednji korak.

V naslednjem koraku izpolnite podrobnosti svoje ekipe – sodelujoče v svoji ekipi. Vi, kot ustvarjalec
ekipe, ste avtomatsko dodani. S klikom na gumb Dodaj člana ekipe dodate nove člane.

Obvezno se morate strinjati: Strinjam se s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.

Nato kliknete Naslednji korak, s katerim pridete na podstran za plačilo.
Označite, če želite prejeti potrdilo o donaciji in nato kliknite Na plačilo.

V naslednjem koraku izberite, kako bi želeli poravnati prijavnino (10 eur na osebo)

Če izberete plačilo z bančno kartico, se pokaže tole obvestilo:

Če pa bi radi podatke za neposredno bančno nakazilo, izberite možnost Bank transfer in
odpre se vam to okno, kjer vpišete svoj e-mail naslov in prejmete podatke za nakazilo.
POZOR: podatke morate vpisati natančno, drugače bo transakcija zavrnjena oziroma vaš
denar vrnjen.

Po uspešno izvedenem plačilu Kapetan ekipe (tisti, ki je ustvaril ekipo) prejme na e-mail potrdilo o
prijavi ekipe.

V svojo ekipo lahko povabite prijatelje tudi kasneje – tako, da se vpišete s svojim uporabniškim
imenom in geslom, ter jih dodate.

Če se bo pa kdo želel pridružiti vaši ekipi, boste kot kapetan prejeli njihovo prošnjo. Seveda vas
spodbujamo, da jih z veseljem sprejmete v svojo ekipo.

