Μήνυμα στο κινητό σας
Αρχικά θα λάβετε από εμάς ένα SMS στο κινητό
τηλέφωνο
που
μας
δηλώσατε
όταν
πραγματοποιήσατε την κράτησή σας.
Στο μήνυμα θα περιλαμβάνονται ο σύνδεσμος
(link) τον οποίο πρέπει να επισκεφθείτε για να
ολοκληρώσετε την επιβεβαίωση, και ένας
κωδικός εισόδου 8 ψηφίων τον οποίο θα
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε.
Ο σύνδεσμος
οικογένεια.

είναι

μοναδικός

για

κάθε

SMS θα αποσταλούν μόνο στους γονείς που
έχουν την επιμέλεια του παιδιού / των παιδιών.
Εφόσον έχετε έξυπνο κινητό (smart phone), σας
προτείνουμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω
βήματα με το κινητό σας. Φυσικά μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κάποιον υπολογιστή αν το
επιθυμείτε.

Είσοδος στο σύστημα
Πατώντας πάνω στο σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο SMS θα μεταφερθείτε στο ασφαλές
περιβάλλον της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης κρατήσεων.

Δείγμα οθόνης χωρίς στοιχεία εισόδου

Δείγμα οθόνης με στοιχεία εισόδου

Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου στον οποίο λάβατε το SMS (πχ 6922222222) στο
αντίστοιχο πεδίο. Κατόπιν συμπληρώστε τον 8ψήφιο κωδικό εισόδου (πχ 12345678) στο
αντίστοιχο πεδίο. Τέλος για την είσοδό σας στο σύστημα πατήστε στο πράσινο πλήκτρο
Αποστολή.

Διαθέσιμες επιλογές
Μετά την επιτυχημένη είσοδό σας στο σύστημα, θα εμφανιστούν στην οθόνη σας όλες οι ενεργές
κρατήσεις σας για το παιδί ή τα παιδιά σας.
Στην αρχή της σελίδας εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο των γονέων, και ακολουθούν όλες οι
ενεργές κρατήσεις, κάθε μια στο δικό της πλαίσιο. Στην περίπτωση που μια κράτηση ήταν για 22
ημέρες και άλλαξε με απόφαση του ασφαλιστικού σας φορέα, τότε υπάρχει σχετική ένδειξη στο
πλαίσιο κράτησης (δείγμα οθόνης στα αριστερά).

Δείγμα οθόνης οικογένειας με ένα παιδί

Δείγμα οθόνης οικογένειας με δύο παιδιά

Σε κάθε πλαίσιο υπάρχουν 3 εικονοπλήκτρα που λειτουργούν με τον
ακόλουθο τρόπο:
Εικονοπλήκτρο

Επιλογή

Ακόλουθη ενέργεια

Πατήστε το πράσινο εικονοπλήκτρο
για να επιβεβαιώσετε την κράτηση.

Η κράτηση έχει επιβεβαιωθεί.

Πατήστε το κόκκινο εικονοπλήκτρο
για να ακυρώσετε την κράτηση.

Η κράτηση έχει ακυρωθεί.

Πατήστε το πορτοκαλί εικονοπλήκτρο
για να ζητήσετε αλλαγή διαστήματος

Πρέπει
να
επικοινωνήσετε
τηλεφωνικά με τα γραφεία της
κατασκήνωσης.

Έχοντας κάνει κάποια από τις παραπάνω επιλογές για μία κράτηση, τότε το αριστερό περιθώριο
στο πλαίσιο της κράτησης έχει το αντίστοιχο χρώμα της επιλογής, όπως στα ακόλουθα θα
δείγματα.

Επιβεβαιωμένη κράτηση

Ακυρωμένη κράτηση

Αλλαγή διαστήματος σε εκκρεμότητα*

Επιλογή σε εκκρεμότητα*

Μόλις κάνετε την επιλογή σας και χρωματιστεί το πλαίσιο όπως στα παραπάνω παραδείγματα, η
επιλογή σας έχει αποθηκευτεί. Τότε, μπορείτε να εξέλθετε από το σύστημα επιβεβαίωσης
κρατήσεων.
Πρέπει να κάνετε κάποια τελική επιλογή ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τα γραφεία της
κατασκήνωσης μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα των 48 ωρών για να οριστικοποιήσετε το
διάστημα με βάση τη διαθεσιμότητα. Διαφορετικά η κράτηση θα θεωρηθεί ακυρωμένη.

