Πηγαίνουμε στον διαδικτυακό χώρο της ΕΛ.Μ.Ε. https://el-me.gr
Εκεί βλέπουμε το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Επεξήγηση σημάτων
Ενεργός αγώνας, πατώντας το κουμπί μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή
καθώς και να δείτε τους συμμετέχοντες
Ο αγώνας έχει γίνει, πατώντας το κουμπί θα δείτε τα αποτελέσματα του.
Ο αγώνας έχει αναβληθεί
Ο αγώνας έχει ακυρωθεί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δυνατότητα δήλωσης και πληρωμής έχετε:
 Μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή του αγώνα και ώρα 23:59
 Μέχρι την Τετάρτη πριν τον αγώνα και ώρα 23:59 με προσαύξηση 10€
λόγο καθυστερημένης πληρωμής
Αφού δηλώσετε θα δείτε το κόστος του αγώνα καθώς και ανάλυση πως προκύπτει
αυτό.
Με πράσινο κύκλο είναι η ενημέρωση ότι έχετε δηλώσει.
Με το κόκκινο περίγραμμα βλέπεται το κόστος/ανάλυση του αγώνα στην περίπτωση
που επιλέξετε να πληρώσετε μέσω PayPal.
Με το γαλάζιο περίγραμμα βλέπεται το κόστος/ανάλυση του αγώνα στην περίπτωση
που επιλέξετε να πληρώσετε μέσω τράπεζας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην περίπτωση που θα κάνετε την πληρωμή μέσω τράπεζας εκτός EUROBANK θα
πρέπει να επιβαρύνεστε όλα τα έξοδα της συναλλαγής.

Με οποιονδήποτε τρόπο και αν επιλέξετε να πληρώσετε και αφού εκκαθαρισθεί η
πληρωμή, όταν εισέλθετε ξανά στην σελίδα του αγώνα θα δείτε το όνομα σας
χρωματισμένο με τις ακόλουθες επεξηγήσεις (ετήσια, αγώνα)

Με μαύρο και μπλε η συμμετοχή είναι έγκυρη. Το μπλε χρώμα δείχνει ότι έχει
πληρωθεί η μισή ετήσια και όχι ολόκληρη.
Σε οποιαδήποτε άλλη χρωματική κατάσταση είναι το όνομα η συμμετοχή ΔΕΝ είναι
έγκυρη και το μέλος δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει
Πλέον, έχετε την δυνατότητα να αιτηθείτε μέσα από την σελίδα του αγώνα στην
περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε σε αγώνα

«Ακύρωση συμμετοχής, μεταφορά συμμετοχής σε άλλο αγώνα»
Επιλέγετε την επιλογή αυτή στην περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε
στον αγώνα και θέλετε να αιτηθείτε μεταφορά της συμμετοχής σας σε άλλο αγώνα
επιλέγετε την πρώτη επιλογή
«Ακύρωση συμμετοχής, αίτημα επιστροφής της συμμετοχής (συμπληρώστε email για
PayPal ή αριθμό λογαριασμού)»
Επιλέγετε την επιλογή αυτή στην περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε
στον αγώνα και επιθυμείτε να σας επιστραφεί η συμμετοχή. Θα πρέπει να
συμπληρώσετε στο πεδίο το email σας για το PayPal ή αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι επιλογές αυτές εμφανίζονται μέχρι την Παρασκευή πριν τον αγώνα της Κυριακής.
Να σημειωθεί ότι όταν συνδεθείτε και υπάρχει υπόλοιπο (θετικό ή αρνητικό) θα το
δείτε δίπλα στο όνομα σας
αν είναι πιστωτικό

ή χρεωστικό
Τέλος στο κεντρικό μενού πατώντας το «Τα στοιχεία σας»

Μπορείτε να δείτε όλες τις συναλλαγές σας αυτού αλλά και προηγούμενο έτους (από
το 2021 και μετά υπάρχει αυτή η δυνατότητα)

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ

