INSTRUCCIONS DE RESERVA ONLINE
CERTÀMEN NACIONAL 2018
A continuació us expliquem el funcionament per fer les inscripcions al
Certament Nacional d’enguany que es celebrarà a Gironella (Berguedà)
i servirà per proclamar els nous títols nacionals 2018.
Els passos a seguir seran els següents:
1. Entrar a www.tradicionscatalanes.com
2. A la dreta de dalt de tot de la pàgina inicial, veureu una pestanya
que posa: NACIONAL 2018. Cliqueu a sobre per accedir-hi.

3. Dins d’aquesta pestanya, us apareixeran tots els esdeveniments
on us podeu inscriure com si fossin diferents productes.
*Per als candidats i candidates s’ha creat la opció Pack
candidat/es 1 nit i Pack candidat/es 2 nits, amb tot inclòs
(detallat al document de PREU NACIONAL 2018)*
4. Cada opció: allotjament, sopar comiat i dinar cloenda;
apareixen com a diferents productes.
5. Cal seleccionar cada producte que us interessi i fer la inscripció.
Un cop seleccioneu un producte us demanarà la vostre condició:
PUBILLATGE CANDIDAT, NO CANDIDAT O ACOMPANYANT. I tot
seguit cal omplir les dades que es demanen. A l’hora d’omplir les
dades personals és molt important que les dades de contacte
de cada persona, mòbil especialment, siguin les seves
pròpies i no les d’un tercer (o persona que reserva) ja que la
informació referent a lloc d’allotjament i àpats s’enviarà de
forma personalitzada via SMS.
Un cop tot omplert cliqueu AFEGIR A LA CISTELLA.

6. Tots els productes que hagueu escollit i hagueu afegit a la cistella
estaran disponibles clicant a la següent icona que es troba al
costat de RESERVA ONLINE :
7. A mesura que aneu afegint productes els podreu veure resumits
a la cistella.

8. Un cop hagueu fet tota la selecció, tan sols faltarà procedir al
pagament a través de la pestanya que trobareu dins del resum de
la cistella :
9. Per finalitzar, caldrà omplir totes les dades de facturació,
seleccionar el mètode de pagament (transferència o targeta) i
acceptar els termes i condicions* de manera prèvia a procedir al
pagament. Un cop fet aquest, rebreu un email de confirmació de
la reserva (només es farà efectiva la reserva si rebem el
pagament).

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS I PAGAMENTS

10 D’OCTUBRE DE 2018

