HANDLEIDING
INGEVEN STARTMOMENTEN VIA EVENTBRITE
STAP 1


Open de mail die je hebt ontvangen van vzw De Zeven
o Indien je via een groepsinschrijving bent ingeschreven kan het zijn dat er
wordt gevraagd naar een code. Hier geef je dezelfde code in die door de
groepsverantwoordelijke werd meegedeeld aan jou (bij de start van de
inschrijvingen.
 Het zou ook kunnen zijn dat je nog geen Eventbrite-account hebt
ingesteld.



Klik op Mijn Tickets rechtsboven op de mail.



Geef jouw opgegeven emailadres in. Daarna wordt er ook gevraagd naar jouw
paswoord. Indien je dit vergeten bent dan kun je een nieuwe instellen.



Na het aanmelden kom je op een volgende pagina terecht. Daar klik je
rechtsboven (naast HELP) op je aanmeldingsnaam. Daarna kies je voor Tickets.

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5


Daarna kom je op jouw ticketspagina terecht. Hier klik je op de tickets die je wilt
aanpassen.



Daarna klik je op Volledige bezoekersinfo en Bewerken (rechtsboven) weergeven.



Daarna kun je de ingevulde gegevens aanpassen + de extra vragen
beantwoorden.



Vergeet zeker niet op Opslaan te klikken.

STAP 6

STAP 7

STAP 8

EXTRA INFO
Beste deelnemer

Om een optimale loopervaring zoveel mogelijk te garanderen hadden we graag extra informatie ontvangen van jou. Door
het grote succes zullen we werken met 3 startmomenten. Ieder startmoment zal dezelfde opwarming beleven. We willen
als organisatie vermijden dat je te lang moet wachten vooraleer je van start kan gaan. We vragen dat je een keuze maakt
uit 2 van de 3 startmomenten. Jouw definitief startmoment zullen we in een laatste fase voor het evenement bekend
maken.

Dit zijn de 3 startmomenten:



Startmoment 1: 11.00u



Startmoment 2: 11.35u



Startmoment 3: 12.15u

Tijdens ieder startmoment wordt de groep druppelsgewijs op het parcours losgelaten (in groepen van 250 personen met 3'
pauze tussenin).

Extra info:

 Ouders van deelnemende Kidstrailers kiezen best voor startmomenten 2 en 3. De start en aankomst van de
Kidstrail vinden namelijk plaats ter hoogte van Ingang A. De start en aankomst van de 6KM bevinden zich ter
hoogte van Ingang C.

 De gelukkigen die toegang krijgen tot de attractie Dawson Duel zullen verdeeld worden over de 3
startmomenten. Dit om te lange wachttijden zoveel mogelijk te vermijden.



T-shirt maattabel:
Wie twijfelt over de grootte van de t-shirts kijkt best even de maattabellen na. Deze kun je terugvinden op de
homepage van onze site www.bellewaerde.iepertrail.be Op 9 februari 2018 sturen we alle gekozen maten door
naar de leverancier. Tot dan zullen we rekening houden met aangepaste gegevens.

TOT SLOT
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden om je als deelnemer te laten starten in één van de twee opgegeven
startmomenten. Hierbij zullen we ook rekening houden om groepen niet uit elkaar te trekken. Dit zal niet altijd evident zijn
maar we zullen ons best doen. We maken de indeling van de startmomenten op na 9 februari. Daarna worden deze
ruimschoots op tijd gepubliceerd zodat we nog rekening kunnen houden met eventuele opmerkingen.

Vanwege De Zeven

