AZ ELSŐÁLDOZÓK JELENTKEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Az elsőáldozáshoz a plébániákon kell jelentkezni. A plébániai felelősök viszik fel az
elsőáldozók előzetes adatait az előjelentkezési rendszerbe.
Ezután a NEK regisztrációja során az elsőáldozó gyerekeknél a következőt kell tenni:
1. Az egyik szülő vagy hozzátartozó vagy a hitoktató csoportvezetőként regisztrál, és
bejelöli, hogy van a csoportjában elsőáldozó gyermek.
2.

A másik szülőt vagy hozzátartozót felveszi a csoportvezető a csoportjába (vagy a kódja
alapján (ha a másik szülő, hozzátartozó már egyénileg regisztrált) vagy csoporttagként
maga is felviheti az adatait. Ezután vegye fel az elsőáldozó gyermekét (gyermekeit) is a
csoportjába – adja meg az adatait (adataikat). A csoportba további tagokat is felvehet
(lásd a csoportos jelentkezésnél leírtakat), így lehetséges az is, hogy a regisztráló szülő
a csoportjába felvegye pl. a nagyszülőket vagy más gyermekeit is, akik nem az
elsőáldozóval lesznek, de szeretnék, hogy egy csoportban kapjanak helyet.

3. Amikor a 16 év alatti gyermek adatait felviszi a csoportvezető, a születési idő
megadása után az adatok alatt megjelenik egy választó gomb, ahol nyilatkoznia kell,
hogy ő-e a gyermek törvényes képviselője.
a. Ha ott igent jelöl, akkor NEM KELL Hozzájáruló nyilatkozatot kitöltenie.
b. Ha ott nemet jelöl, akkor kell kitöltenie a Szülői hozzájárulás ott felkínált,
letölthető űrlapját. Ez azok számára szükséges, akik nem a saját 16 év alatti
gyermeküket viszik a rendezvényre (pl. iskolai csoportok, hittancsoportok
esetében).
4. A plébánia csoportjába úgy tudják a tágabb család tagjait felvenni, ha azok egyéni
azonosítóját megadják a plébániai csoportvezetőnek.
5. Ezután a felső menüsorban kattintson az ’Elsőáldozó’ menüpontra, és ott az
’Új elsőáldozó hozzáadása’ gombra, amivel ki tudja választani a csoport tagjai
közül az elsőáldozó gyermek nevét, és annak a két hozzátartozónak a nevét is, akit
szeretne a gyermek közelében tudni (nem kötelező két személyt megadni, de a csoport
tagjai közül legalább egy személyt meg kell jelölni). A kiválasztást követően kattintson
a ’Létrehozás’ gombra.
Amennyiben a csoportban több elsőáldozó gyermek is van, ismételje meg az 5. pont
fenti lépéseit (gyermek kiválasztása, kísérők megadása, létrehozás gombra kattintás)
6. A rendszer ellenőrzi, hogy az elsőáldozó szerepel-e e plébánia által leadott jelentkezők
között.

