Public Skate & Stick & Puck Sign-Up
*role abaixo para portugues*
Hello Families!
We are so excited to invite you sign-up for community events at the Martha’s
Vineyard Ice Arena!
IMPORTANT REGISTRATION INFO
• If your family has ever had Membership and/or enrolled in Programs (Summer
Camp, After School Program, Swimming Lessons, Safety Education etc.) we
already have you in our system! To avoid duplicates, please attempt to log in
to your account with an existing phone number or email. If you are unable to
find your account, reach out to the Y Front Desk during our business hours to
ensure your information is up to date.
• If you feel confident that we have you in our system but aren’t able to find a
matching account, simply select “forgot password” when attempting to log in.
This reset link will go to the spam or clutter folder of the email address you
entered, if we do in fact have it on file.
• If you are new to our YMCA select the “SIGN UP” option and then your
intended membership type. If you are not interested in membership, there is a
“Non-Member/Program Participant” option at the bottom of the list. If you
have any questions about Membership, please email me at
dsilva@ymcamv.org prior to your online registration. There are member &
non-member fees associated with your registration.
• If you are enrolling multiple participants, the registration process will have to
be repeated for each one.

Ready to get started!?
CLICK HERE >> ONLINE PORTAL

•
•
•
•

The Registration Portal is
also available in the upper
right of our webpage.
Visit www.ymcamv.org and
click “SIGN IN”

Olá Famílias!
Estamos muito animados em convidá-lo a se inscrever em eventos comunitários na Martha’s
Vineyard Ice Arena!
INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE REGISTRO:
• Se sua família já foi membro e / ou inscrito em programas (acampamento de verão,
programa pós-escola, aulas de natação, educação de segurança etc.), já o temos em nosso
sistema! Para evitar duplicatas, tente fazer login em sua conta com um número de telefone
ou e-mail existente. Se você não conseguir encontrar sua conta, entre em contato com a
recepção Y durante nosso horário comercial para garantir que suas informações estejam
atualizadas.
• Se você tiver certeza de que está em nosso sistema, mas não conseguir encontrar uma conta
correspondente, basta selecionar “esqueci a senha” ao tentar fazer o login. Este link de
redefinição irá para a pasta de spam ou desordem do endereço de e-mail você inseriu, se de
fato o tivermos arquivado.
• Se você é novo em nosso YMCA selecione a opção “INSCREVER-SE” e, em seguida, o tipo de
adesão pretendido. Se você não estiver interessado em ser membro, há uma opção “Não
membro / participante do programa” na parte inferior da lista.
Se você tiver alguma dúvida sobre a associação, envie um e-mail para
dsilva@ymcamv.org antes de seu registro online. Existem taxas para membros e não
membros associadas ao seu registro.
• Se você estiver inscrevendo vários participantes, o processo de inscrição deverá ser repetido
para cada um.
O Portal de Cadastro também

Pronto para começar!?
CLICK HERE >> ONLINE PORTAL

•
•
•
•

está disponível no canto
superior direito de nossa página.
Visite http://www.ymcamv.org
clique em “SIGN IN”

