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Baila él tango 

Vejledning til oprettelse af profil og betaling af medlemskontingent: 
 

Åben Baila él tangos hjemmeside her: 

Du kan også skrive adressen ind www. Bailaeltango.dk. 

På forsiden vælger du ”Opret profil og medlemskab”. 

 

Du ser nu denne vejledningstekst: 

 

Har du allerede oprettet profil og ønsker at betale årskontingent, skal du i stedet klikke her: 

Udfyld alle felter vist herunder. 

Oplysninger om fødselsdato SKAL vi opkræve, da vi, som forening, er medlem af DGI, og vi er forpligtet til at 

indlevere data på antal medlemmer opdelt efter køn og aldersgrupper til DGI og Odense Kommune. Dine 

personlige data bliver aldrig sendt, de forbliver i systemet og er kun synlige for bestyrelsen. Vi er, som alle 

andre foreninger, underlagt databeskyttelsesforordningen, som du kan læse om her: Databeskyttelse i Baila 

él tango. 

Husk at afkrydse ”Tilmeld nyhedsbrev”, så er du sikret information om aktiviteter og arrangementer i 

foreningen. Vi udsender nyhedsbreve med 1-2 måneders mellemrum. 
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Vil du bidrage i foreningen med frivilligt arbejde, kan du sætte kryds i de opgaver, du tænker passer til dig. 

Det betyder blot, at vi kan spørge dig og har en idé om, hvem vi kan ”trække på”. Du bliver aldrig sat på en 

opgave uden at blive spurgt først. 
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Til sidst skal du angive et brugernavn og en adgangskode samt tilkendegive, om du tillader brug af billeder. 

Fokusbilleder kan f.eks. være nærbilleder af et dansende par til Milonga, hvorimod billeder taget på afstand 

af et dansegulv med flere par ikke hører under kategorien fokusbillede. Du kan altid henvende dig til et 

bestyrelsesmedlem (eller fotografen), hvis du ikke ønsker at optræde på billeder fra arrangementer. 

 

 

Når du har oprettet profiloplysninger, kommer du til denne side, hvor du skal tage stilling til, om du: 

1. Ønsker at oprette en profil som gæst. Det kan være tangodansere, som kommer ”udefra” og ønsker 

at deltage i et event på et senere tidspunkt og pt. kun vil modtage nyhedsbrev. 

2. Ønsker at blive medlem og betale medlemskontingent – dette skal også vælges, hvis du allerede 

er medlem af Baila él tango. 

3. Ønsker at tilmelde dig undervisning men ikke vil være medlem af foreningen. 

Bemærk at kun medlemmer får rabat, ligesom der er særlige aktiviteter og arrangementer KUN for 

medlemmer. 

4. Ønsker at tilmelde dig arrangementer men ikke vil være medlem af foreningen. 
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Vælger du at oprette medlemskontingent, møder du denne side: 

Ved at klikke på den grønne linje kommer du til en betalingsside, hvor du kan betale med Dankort og andre 

betalingskort.  

Bemærk at Baila él tango betaler kortgebyret for medlemskontingent. Bemærk også at det årlige 

medlemskontingent trækkes automatisk fra dit kort den første bankdag i det nye år, indtil du melder dig ud 

af foreningen. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer kortoplysninger, hvis du får nyt betalingskort. 

Hvis du skulle glemme det, sender vi en reminder i det nye år  

 

 

 

 

Dit navn 


