GRATIS ONLINE-BANKO
For medlemmer på Koloritten
Mandag 26. april kl. 10-11.
Vi åbner programmet kl. 9.30
Kære Kolorittens medlemmer
Så prøver vi igen.
Første gang blev aflyst, da internettet ’’gik ned’’, lige da vi skulle ’’på’’.
Tilmeld dig og vær med.
Vi spiller Banko online i programmet Microsoft Teams.
Deltagelse fungerer bedst, når I har downloaded Microsoft Teams app’en.
Der vil være præmier, som I efterfølgende kan afhente ved Kolorittens Information.
DELTAGELSE:





Man skal være medlem på Koloritten.
Man tilmelder sig online til: BANKO 2 ONLINE NYHED på:
https://aktiv.herning.dk/koloritten/spil-paa-koloritten
Vi sender efterfølgende en mail til dig med invitation/ ’’link’’ til at deltage i Banko 2 online.
Vi sender også 3 Bankoplader til dig (de plader, du kan spille på)
Du skal udskrive de 3 plader til 5 spil, så kan du krydse af på dem eller
Forstørre dem, før du udskriver, så du kan bruge brikker på dem.

Vi sender invitationer ud til max 20 tilmeldte, for at sikre, at det er i et omfang, hvor vi kan få det til
at fungere godt - både hvad angår teknik og overblik.
Men hvis I sidder flere sammen derhjemme, så er det fint. I så fald - giv besked om det, så I kan få
3 bankoplader til alle.
Har du tidligere fået tilsendt bankoplader, så kan disse bruges.

PRAKTISKE OPLYSNINGER.
Når du har fået tilsendt invitation til Banko 2 Online med ’’link’’ – kan du prøve, at logge på:
Bliv ikke bange for teknikken: Vi hjælper dig gerne:
Ring til Koloritten i god tid forinden, hvis du gerne vil have hjælp til at komme i gang.
Du vil efterfølgende blive kontaktet.
Vi åbner for programmet kl. 9.30 – ca. 30 minutter før spillet starter – så log på i god tid.
Spillet starter ca. kl. 10.00
Din mikrofon skal aktiveres/deaktiveres alt efter, om du vil sige noget eller ej.
Kamera: Klik på den – så vi kan se dig/jer.
Med venlig hilsen
Kolorittens Online Banko udvalg:
Jens, Mari-Ann, Carsten
Linda

