Får jag bekräftelse på min anmälan, i så fall när?
När du fyllt i alla uppgifter i anmälningsformuläret och tryckt på Skicka ska det
komma upp en ny sida och där ska det stå att du är nu anmäld till kursen. Får
du hjälp att anmäla dig så ska den som hjälper dig tala om för dig att du är
anmäld. En eller två veckor innan kursen börjar får du en kallelse av
kursledaren med lite information om kursen.
Känner du dig osäker på om du kommit med på kursen kan du skicka mail till
den mailadress som står längst ned på varje sida på vår hemsida, då kommer
mailet till mig.
Hur blir man medlem och måste man anmäla det separat?
Ja, det måste anmälas separat, man blir inte medlem automatiskt när man
anmäler sig till en kurs. Enklast anmäler man sig på vår hemsida, i menyn
under valet Bli medlem.
Kan jag stå i kö om kursen blir fullbokad?
Tyvärr, alla i SeniorNet Växjö jobbar ideellt så vi har ingen administration som
klarar av detta, vi försökte vid ett tillfälle men det fungerade inte.
Vad kostar kurserna?
Vi tar en liten servicekostnad för att hjälpa till att täcka våra kostnader.
4 träffar – 80 kr, 5 träffar – 100 kr, 6 träffar – 120 kr och 8 träffar – 160 kr.
Dessutom måste man vara medlem i SeniorNet, det kostar 250 kr/år.
Kan man låna dator?
I kursen Datorn från början, en kurs för den riktiga nybörjaren kan man låna
en dator. I övriga kurser har man sin egen dator med sig.
Är anmälan bindande?
Ja, anmälan är bindande men blir du sjuk eller får något annat förhinder som
du inte själv råder över så kan du förstås hoppa av kursen.
Hur fungerar det om man inte har Movie Maker installerat? Det går ju inte
att ladda ner längre.
Vår support kan installera programmet i din dator.

