Manual för anmälan av aktivitet till SciFest 2021
Det digitala SciFest 2021 kommer att använda sig av ett bokningssystem och en eventarena
med digitala montrar som tillhandahålls av Trippus.
Den här manualen instruerar hur du registrerar din aktivitet inför SciFest. Varje aktivitet
måste registreras så om ni planerar att hålla flera aktiviteter så gör ni en registrering för
varje aktivitet.
Ni kan påbörja en registrering och återkomma senare för att slutföra den. Anmälan kommer
att stänga den 9 dec 23.59. Efter detta kan inga ändringar göras i systemet utan dessa måste i
så fall gå via er kontakt på SciFest.
Olika typer av aktiviteter och hur de presenteras
Som utställare kan ni välja att anordna en bokningsbar eller en obokningsbar aktivitet.
Bokningsbara aktiviteter läggs upp i bokningssystemet och presenteras för lärarna som i
början av februari kan gå in och boka plats för sin klass på den workshop de väljer. En
bokningsbar aktivitet kan vara antingen förinspelad eller live i form av uppkoppling via en
zoom-länk.
Ett annat alternativ är att anordna en obokningsbar aktivitet. Denna aktivitet har inte någon
klass inbokad utan kommer att presenteras i en digital monter på eventets mässgolv för
spontana besök. Det finns möjlighet att lägga in en zoom-länk i montern om man vill kunna
interagera med besökarna.
På mässgolvet kommer alltså inte de bokningsbara aktiviteterna synas utan de presenteras
för, och bokas av lärarna i en annan del av eventsidorna. För de som bokat bokningsbara
aktiviteter distribueras uppkoppling [videomöteslänk] innan SciFest går av stapeln.
Alla aktiviteter som presenteras i montrar på mässgolvet är obokningsbara. Om man har en
bokningsbar aktivitet och vill synas på mässgolvet får man lägga in även en obokningsbar
aktivitet där ni kan presentera er själva och t.ex. länka till er hemsida.
Mer information angående hur montrarna läggs upp kommer snart.
Längre ner i dokument visas hur registreringen ser ut. Ytterligare information hittas under
de gula symbolerna.

