ON-LINEBOKNING
Gå in på vår hemsida, www.jympa.nu, välj Landskrona
Ställ markören på ”Schema” se pilen
Klicka sedan på ”Veckoschema” som dyker upp i menyn.

Nu är du på bokningssidan och kan logga in på följande vis
Klicka på ”logga in” högst upp till höger.

Fyll i inloggningsuppgifter:
Användarnamn: din mejladress
Lösenord: ditt födelsedata (ÅÅÅÅMMDD)
När du har loggat in så kan du ändra ditt lösenord
Klart!

BOKA VIA APPEN
Den nya appen heter bokningsappen
Skriv sen in anläggningsid:1697 för att komma in på Landskronas sida
Skriver du fel anläggningsnummer behöver du nollställa inne på ”inställningar” och
börja om.
Logga in
Användarnamn: din mejladress
Lösenord: ditt födelsedata (ÅÅÅÅMMDD)
Tips – logga inte ut när du är klar så slipper du logga in varje gång.
Klart!
Bokningsreglerna hittar du på andra sidan

NYA BOKNINGSREGLER

(reviderad 24 aug-18)

➔ För att kunna Boka pass måste du ha betalt innevarande års medlemskap
och ha ett giltigt träningskort för den aktivitet du vill boka. Är du gäst ber vi dig att boka
platser via receptionen på telefon 0418-598 10 eller så önskar vi dig välkommen in.
➔ Du får ha upp till 4 pass bokade under en 6-dagarsperiod.
Ett pass blir bokningsbart 6 dygn före passet hålls, undantaget för gyminstruktion och
gymintroduktion som går att boka upp till 90 dagar före. Passen går att boka fram till 60
minuter före passtart därefter gäller incheckning på plats (drop-in).
➔ INCHECKNING till bokat pass ska ske senast 10 (hela) minuter innan passet börjar.
Ex: Om passet börjar 18.00 måste du checka in på plats senast 17.49, efter det så släpper
systemet din bokning och platsen blir tillgänglig för andra.
Kommer du senare har du förlorat din bokade plats som då släppts och blivit tillgänglig
för andra, du har ändå möjlighet att checka in som vanligt om det finns lediga platser kvar.
➔ AVBOKNING måste göras minst 2 timmar innan passet börjar.
Om du inte avbokar i tid får du en prick automatiskt av systemet.
Varje prick finns kvar i 30 dagar och minskar antalet pass du kan ha bokade samtidigt.
En prick – du kan boka tre pass under en 5-dagarsperiod
Två prickar – du kan boka två pass osv.
Tre prickar – du kan inte boka pass på 1 månad
➔Vid uppkomna förändringar i ditt bokade pass skickar bokningssystemet ett mejl till dig,
(vi reserverar oss mot systemfel som kan uppstå).
Du ansvarar dock alltid själv för att bevaka dina bokningar samt att uppdatera ändrad
mejladress.
Inställda pass (kan ibland även uppstå med kort varsel) syns på din bokningssida.

➔LADDA NER NYA BOKNINGSAPPEN-APPEN och använd din telefon/surfplatta för
bokningar. (Rekommenderas)
bokningsappen (hälsa och motion) slå in Anläggnings id: 1697
Användarnamn> Din mejladress
Lösenord> ditt födelsedata (ÅÅÅÅMMDD)
Du kan sedan ändra inloggningsuppgifter inne på Mina Sidor.
➔ DU KAN OCKSÅ BOKA/AVBOKA din plats via vår reception på telefon 0418-598 10.
Vi har dessvärre inte möjlighet att ta din bokning eller avbokning via e-post till
receptionen.

