MYLAPS Registratie Business Run/ Groepsinschrijving
Business Run/Groep inschrijving – Ik doe mee aan een team/groep
Er zijn 2 manieren om als deelnemer in een team in te schrijven:
Persoonlijke uitnodiging door Teamcaptain voor een specifiek team
1) Teamcaptain logt in op zijn account en klikt op team beheren

3) Vul in het scherm de naam en het emailadres in van de deelnemer plus een
persoonlijk tekst
4) De deelnemer ontvangt een mail met een link en wachtwoord
5) Klik op de link en vul het wachtwoord in om verder te gaan
6) Vul je persoonlijke gegevens in, kies producten (indien beschikbaar en gewenst)
7) Controleer je registratie en indien nodig betaal
8) Vervolgens kom je uit op het bevestigingsscherm en ontvangt de deelnemer en de
teamcaptain een bevestigingsmail
Algemene aanmelding voor een bedrijfsteam/Groep
De teamcaptain kan er ook voor kiezen om het wachtwoord te sturen naar de
deelnemers. Met het wachtwoord kan de deelnemer dan zelf inschrijven
De volgende stappen zijn er nodig om in te schrijven:
1) Ga naar het reguliere inschrijfformulier
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2) De Teamcaptain klikt op de afstand om het team/groep uit te klappen en klikt
vervolgens op lid uitnodigen
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2) Kies de afstand van de Business Run waarvoor je wilt inschrijven
3) Zoek het team waarvoor je wilt inschrijven op teamcaptain of groepnaam
4) Selecteer vervolgens het team waarvoor je wilt inschrijven en vul het wachtwoord
in
5) Vul vervolgens je persoonlijke gegevens in, kies producten (indien beschikbaar en
gewenst)
6) Controleer je registratie en indien nodig betaal
7) Vervolgens kom je uit op het bevestigingsscherm en ontvang je een
bevestigingsmail

Veel gestelde vragen?
Kan ik deelnemers verwijderen?
Ja, onder kopje ‘acties’ is het mogelijk om deelnemers te verwijderen
Kan ik deelnemers teamcaptain maken?
Ja, het is mogelijk als organisatie per team iemand captain te maken en deze rol ook
weer te verwijderen. Als organisatie behoudt je ook altijd rechten over alle teams.
Kan ik de naam en wachtwoord van mijn team veranderen?
Ja, als je team uitklapt en op ‘teaminformatie bewerken’ klikt is het mogelijk om zowel
de teamnaam als wachtwoord te veranderen.

Kan ik teamcaptain zelf deelnemers toevoegen in een team?
Het systeem is gebouwd dat, ter gemak van de teamcaptain, hij/zij de deelnemers kan
uitnodigen en zelf kan laten inschrijven.
Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een schoolinschrijving, dan kan men contact
opnemen met de organisator van het evenement.
Wat is er nog meer mogelijk?
In de teamportal is het mogelijk om:
- Alle deelnemers een email te sturen
- Een export te maken van deelnemer gegevens
- Website en logo van bedrijf uploaden
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Kan ik gegevens van deelnemers aan een team wijzigen?
Deelnemers in een team kunnen met hun eigen account zelf gegevens wijzigen. Indien
de organisatie dit zelf wilt doen kunnen zij contact opnemen met de organisator van het
evenement.
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