Informasjon om innbetaling
Vi oppfordrer dere til å bruke digital innsamling under årets
sykkelløp. Dette er en enkel måte å engasjere elever, foresatte og
sponsorer, hvor alle som bidrar kan følge innsamlingen.
Så enkelt er det å opprette digital innsamling:
1. Gå inn på minaksjon.heiverden.no
2. Velg: Tråkk for livet
3. Opprett en innsamling for din klasse, trinn, skole eller lag
4. Del linken til innsamlingen med elever, foresatte og sponsorer
Dere velger selv om dere vil starte en innsamling for hele skolen eller klassen. Du som
oppretter aksjonen kan når som helst logge deg inn og redigere innsamlingen. Husk å skrive
navn på skole/klasse/lag.
Når innsamlingen er opprettet kan denne deles med kollegaer, elever, foresatte og
sponsorer. Dere kan dele ved å bruke linken dere får når innsamlingen er opprettet.
Send gjerne med et infoskriv til foresatte og sponsorer om digital innsamling. Forslag til
sponsorkort finnes på vår nettside. Husk å skrive navnet på deres aksjon, samt linken til
aksjonen. Sponsorer kan sette inn et valgfritt beløp ved å bruke kort, faktura og Vipps. Merk:
bidrag er anonyme når man ikke fyller inn navn. Dersom dere har et kontantbidrag som
dere ønsker å sette inn via betalingsterminal i bank kan dere be om en faktura på
innsamlingssiden, slik at beløpet blir ført på innsamlingen deres.
Dersom dere ikke ønsker å benytte dere av digital innsamling kan sponset beløp settes inn
på Hei Verdens konto 3230 09 51677. Viktig: merk innbetalingen med «Tråkk» + skole +
klasse slik at vi kan sende klassen diplom når beløpet er registrert. Dersom skolen har en
vippskonto tilknyttet Hei Verden kan denne også benyttes. Når flere klasser deltar fra
samme skole må dere selv se til at hver innbetaling merkes med klasse dersom dere ønsker å
vite hvor mye hver enkelt klasse samlet inn.
Send en epost til post@heiverden.no eller ring oss på 51885500 dersom dere har noen
spørsmål.
Lykke til!

