Die registrasie op Photovault en die laai van jou foto’s werk presies soos vir die klubkompetisies.
Nadat jou foto’s gelaai is, gaan soos volg te werk om vir ‘n salon in te skryf:

Teken in op www.photovaultonline.com en op die hoof skerm kies

/

Op die tuimellysie (dropdown), kies die salon naam (4th TAF Digital Salon) en klik op
.

.

Vul die nodige inligting op die volgende skerm in:

PSSA Member No: As jy ‘n lid is van PSSA, vul jou lidnommer (wat begin met M..) in, anders los net
die blokkie oop.
Photos Entered is die aantal foto’s wat jy gaan inskryf vir die salon. Vir die TAF salon is daar 4
kategorieë, met ‘n maksimum van 4 foto’s per kategorie, d.i. maks 16 foto’s. Let op – jy betaal
inskrywingsgeld per foto (R5 of R7,50).
# of Catalogues Ordered: As jy agterna ‘n dvd wil ontvang met al die foto’s wat aanvaardings,
merietes of medaljes gekry het kan jy dit hier bestel. Vir die TAF salon is dit R40 per dvd (sluit al die
kategorieë se foto’s in).
Upload ProofOfPayment: Doen vooraf ‘n EFT om die gelde oor te betaal na die klub se rekening
(sien salon dokument) en stoor ‘n bewys van betaling op jou rekenaar. Laai daardie bewys dan hier
(klik op
en navigeer soontoe).
Nominated Photo Club: Kies Tafelberg Fotografieklub uit die tuimellysie. Let op dat as jy nie hier
die regte klub kies nie, kom jy nie in aanmerking vir die interne klub toekennings by die TAF salon
nie.
Klik op
Die skerm sal dan uitbrei om al die kategorieë te wys.

Klik op die kategorie waarvoor jy nou wil inskryf.

Selekteer die foto’s vir hierdie kategorie uit jou lys van beskikbare foto’s (maks 4) en klik op
as jy klaar is. As jy ‘n foto foutiewelik selekteer het, klik net op die foto in die
boonste paneel en hy sal weer verdwyn.

Doen dieselfde vir elke kategorie waarvoor jy wil inskryf. Die skerm lyk nou so iets:

Klik op

as jy klaar is met al die kategorieë en teken uit.

Jy sal ‘n epos kry met die detail van jou inskrywing. Maak asb seker dat alles reg lyk.

Indien daar enige foute was, gaan maak reg op Photovault en

.

