HVORDAN GJØR DU DET
Råde kommune

Hva er rade.friskus.com?
Råde kommune tilbyr aktivitetsoversikten og koordineringsverktøyet rade.friskus.com. Her kan du som lag og organisasjon enkelt
synliggjøre og koordinere deres aktivitetstilbud, både gratis
og trygt.
På rade.friskus.com kan du samle og vise frem alle arrangement og
aktiviteter på ett sted, rekruttere til både deltakelse og frivillig engasjement, samt koordinere og planlegge aktivitetstilbudet deres. Du kan
også kommunisere med medlemmer, eller samarbeide med andre
organisasjoner og arrangere aktiviteter sammen - slik at dere blir
synlig for en større del av befolkningen i kommunen.
Tenk så fint, når det blir enkelt å finne alt det flotte som skjer i
kommunen vår - på ett sted! Meld dere inn i dag på rade.friskus.com,
og ta organisasjonen din et steg videre.
Hvorfor rade.friskus.com?
Målet med å bruke rade.friskus.com er at vi vil gjøre det enklere for
flere, både unge og voksne å være aktiv, sosial og inkludert. Det må bli
enkelt for innbyggere å finne aktiviteter som passer egne interesser og
ønsker, og enkelt for dere å synliggjøre tilbudene!
Mvh
Råde kommune

HVORDAN
Hente ditt Fritidskort

Slik henter du ut ditt Fritidskort:
1. Gå inn på rade.friskus.com
2. Lag deg en personlig brukerkonto/logg inn.
3. Gå til din personlige profil, og velg
“hent fritidskortet”
Da vil du få beskjed om å verifisere deg med BankID,
legge til ditt barns fødselsnummer, og legge til
informasjon om ditt barn.
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HVORDAN
Betale med Fritidskoret

Slik betaler du med fritidskortet:
1. Gå inn på din rade.friskus.com
2. Logg inn
3. Gå til din personlige profil
4. Velg hvilken organisasjon du ønsker å betale til
og fyll inn nødvendig informasjon (KID-nummer, beløp, etc).
5. Trykk “Betal faktura”.
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HVORDAN
Kontakte en organisator

Slik kontakter du en organisator:
1. Gå inn på organisatørens arrangørside.
2. Scroll helt ned på siden, og klikk på “Kontakt
organisator“ nede i høyre hjørnet.
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