På 2Days in Umeå arrangerar fritidsgårdarna i Umeå ett LAN i Studion på Folkets Hus för
ungdomar födda mellan 2002-2005.
Det kommer finnas Virtual Reality, tävlingar och turneringar med fina priser i CS:GO, Fortnite och
LoL. Det finns ett rum att sova och vi har även försäljning av enklare fika, men vill man ta med
eget så går det såklart bra.
LANet startar på fredag 14/9 kl. 17.00 och avslutas på söndag 16/9 kl. 9.00
Det finns 100st platser och det kostar bara 50kr att vara med. Men det är först till kvarn så skicka
in din anmälan i tid. Betalningen kommer ske på plats vid insläpp så se till att ha kontanter med
dig.
Mellan kl. 17.00-19.00 är det insläpp för ungdomar som ska delta på LANet, använd entrén
vid Studion. När 2 Days in Umeås övriga arrangemang är öppet mellan 19:00-24:00 fredag och
lördag får ingen medhavd mat eller dryck medtagas in på Folkets Hus.
Under dagen får ungdomarna röra sig fritt in och ut i lokalerna men mellan kl 24:00-06:00 måste
alla ungdomar vara inne i LAN-lokalen eller sov-lokalen, är det någon ungdom som avviker
under natten kontaktar vi vårdnadshavare via sms. Det kommer alltid att finnas personal som
arbetar med LANet, även under natten.
Packlista för LAN: Dator/spelkonsoll, en lång nätverkssladd, en grendosa och skarvsladd (runt 510meter är det smidigaste), sovsäck, liggunderlag, vattenflaska, hörlurar.
För att få delta behövs ett påskrivet intyg från vårdnadshavare. Sista anmälningsdag är torsdag
den 13/9. Anmälan kan lämnas ifylld till en fritidsgård eller så kan du ta kort på den och
maila eller SMS:a direkt till 070-665 44 13 / erik.sandstrom@umea.se
Har du frågor kontakta: Erik Sandström, 070-665 44 13, erik.sandstrom@umea.se
Det finns även information på vår hemsida: www.umea.se/2days

Nedan underskrivna har tillåtelse att delta på LAN @ 2Days in Umeå den 14–16/9
Ungdomens namn___________________________________________________________
Målsmansnamn_____________________________________________________________
Målsmans underskrift________________________________________________________
Ungdomens personnummer___________________________________________________
Mobilnr (ungdom)___________________________________________________________
Mobilnr (vårdnadshavare)_____________________________________________________
Eventuella allergier/sjukdomar (nötallergi, diabetes, epilepsi osv.)_____________________

