Anmälningsinformation
Denna information om anmälnings- och avbokningsregler riktar sig till dig som är lärare eller rektor
och ansvarar för att godkänna elevers deltagande på Miljötinget. Här hittar du också information
om årets olika rabatter som är till för att göra det ännu mer fördelaktigt för skolan att anmäla
deltagare.
Miljötinget 2017 går av stapeln 27-28 oktober på Slottegymnasiet i Ljusdal.




Den ordinarie deltagaravgiften är 350 kronor/person.
Den sista anmälningsdagen är 29:e september.

I deltagaravgiften ingår:






Resa till och från Miljötinget
Ekologisk kost under hela evenemanget
Logi i sovsal
Alla delar av programmet med föreläsningar, workshops, galamiddag,
artistuppträdanden m.m.
Miljömärkt goodiebag.

Årets anmälningsrabatter – passa på!
Miljötinget vill samla så många unga som möjligt, och göra det så fördelaktigt som
möjligt för Dalarnas och Gävleborgs skolor att ha möjlighet att skicka många deltagare.
Därför finns det två olika anmälningsrabatter:




Snabb anmälan rabatt: Från att anmälningsportalen på hemsidan öppnar 31 maj
fram till 1 september är deltagaravgiften reducerad till 250 kronor/person för alla
som är anmälda och bekräftade av sin skola fram till 1 september.
Mängdrabatt: Skickar en skola över 10 deltagare så reduceras deltagaravgiften
med 100 kr vilket innebär 250kr/pers på alla deltagare som är anmälda efter 10:e
deltagaren.

Rabatterna kan kombineras om över 10 deltagare anmäls och bekräftas innan 1
september.
Exempel: Anmäler en skola 15 deltagare blir deltagaravgiften enbart 150
kronor/person för 5 personer under perioden 31 maj – 1 september.

Guide för hur anmälan går till:
1. Eleverna anmäler sig själva individuellt via vår hemsida miljotinget.se där de
uppger all viktig information.
2. Du som ansvarig på skolan loggar in med skolans inloggningsuppgifter (som
skickats till skolan via mail och post).
3. Uppge på din skolas sida fakturaadress och organisationsnummer på angivet
ställe. Detta behöver du göra oavsett om uppgifterna funnits på skolans konto
tidigare.
4. Nu kan du också se en lista på alla de elever som anmält sig från din skola. Där
bekräftar du deras deltagande och har även möjlighet att sätta elever på
reservplats.
5. Eleverna informeras automatiskt via mail om deras deltagande bekräftats, de har
en reservplats eller om de inte godkänts som deltagare på Miljötinget av sin skola.
På Miljötingets hemsida finns också information för elever och skolans kontaktperson
för hur anmälan går till.
Avbokningsregler:
En deltagare som är anmäld och bekräftad av sin skola har en uppbokad plats på
Miljötinget för sin skolas räkning. Det innebär att om en bekräftad deltagare inte deltar
på Miljötinget så debiteras skolan för deltagaravgiften ändå. Byten är tillåtna mellan
elever på samma skola om Miljötinget informeras om vilken person som ersätter den
ordinarie deltagarens plats för sin skola, och resehandlingar förs över mellan eleverna om
dessa har skickats ut.
För skolans kontaktperson finns möjligheten att när hen godkänner deltagare så kan
också anmälda från skolan sättas på ”reservplats” för att smidigt och snabbt ordna
ersättare vid behov.
Om eleverna inte har hunnit bli bekräftad deltagare av sin skola kan de själva logga in
och avanmäla sig. Men observera att detta enbart är möjligt om skolan inte hunnit
behandla elevens ansökan. Kan en bekräftad elev inte delta är det viktigt att i första hand
ordna en ersättare.
Mer information om Miljötinget hittar du på miljotinget.se. Årets program kommer
publiceras inom kort.
Finns vidare frågor är du varmt välkommen att kontakta:
info@miljotinget.se
Micaela Nordin
Projektledare Miljötinget

