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· BILLETSALGET åbner tirsdag d. 31 maj kl 17:00  

  www.testrupelev.safeticket.dk  

…Vælg ‘Auguku 2022’ og klik på:    

AUGUKU 2022 
- Sådan tilmelder du dig!

2Du kan vælge mellem Dans, Kunst, Skriv, Musik, Teater 
Litteratur og Filosofi fordelt over 9 linjefag! 
 · Læs mere om linjefagene på www.testrupelev.dk. 
 · Du kan kun købe én billet af gangen. 
 · Billetten er knyttet til et linjefag, og du kan derfor    
   ikke skifte linjefag når først du har valgt billet! 

…Tryk på:     Billetten er nu reserveret, og du har  
        10 min til at udfylde deltagerinformation - ro på!

UDFYLD BILLETTEN 
· Navn, E-mail, Adresse, Tlf-nr. 
· Spiespræferencer?  
· Allergier? 
· 0-3 Roomieønsker 
· Kønsopdelt eller kønsneutralt værelse 
· Årgang, hvis du er gammel elev 
· CPR-nr
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BETALING 
Du bliver nu ført videre til betalingssiden! 
Du kan betale med Dankort, Visa, Mastercard (og Maestro)! 
 · Bemærk at der tilfalder gebyr afhængigt af korttype.  
   Den billigste løsning er Visa Dankort! 

Du har nu 10 min til at gennemføre betalingen!  
 - Ellers sættes billetten til salg igen, og du må starte forfra.

VIGTIG VIDEN!

Hvis du har ønsker til, hvem du vil bo 
på værelse med kan du indtaste dem 
her.  
Det er skønt hvis du på forhånd 
aftaler med nogen, at Iønsker 
hinanden som roomies - det letter 
puslespillet for os i sidste ende! Vi 
forsøger at opfylde alle ønsker
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SÅ HAR DU BILLET TIL AUGUKU! 

Du modtager en print-selv billet på din e-mail! 
Den ‘fysiske’ billet er ikke vigtig for din deltagelse, men fungerer 
som kvittering. Du behøver altså ikke medbringe en printet billet 

på AUGUKU, da vi indkvarterer jer ved ankomst!  
#paspåregnskovene 

Husk at deltagelse på elevmødet automatisk medfølger på din 
augukubillet! Elevmødet finder sted i forlængelse af Auguku! 
Seperat billetsalg til elevmødet åbner 31. maj klokken 19.00! 

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG! 

· Billetten kan refunderes helt frem til 14 dage før Auguku! 
· Eventuelt videresalg skal godkendes af elevforeningens bestyrelse! 
 - Videresalg, der ikke er godkendt,  
   kan medføre annullering af billetten 

· Der oprettes ikke venteliste ved udsolgt arrangement! 
 - Eventuelle ledige billetter sættes til salg løbende.  
 - Hold derfor stærkt øje med elevforeningens  
    facebookside og testrupelev.safeticket.dk 

Spørgsmål? Skriv til besty på 
tilmelding@testrupelev.dk 
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