Schema för Samvetets och Nordpols mottagning 2013
Med reservation för eventuella ändringar. Mer detaljer kring varje event kommer längre fram.
Dessa kommer i sådana fall att meddelas på facebookgruppen ”Samvetets och Nordpols
mottagning 2013”, håll utkik i början av terminsstart. Nu peppar vi för två superskojiga
nollningsveckor tillsammans!
Söndag 1/9, FIKA: En första chans att ta en titt på campus och träffa dina kurskamrater.
Föreningarna bjuder på fika och det kommer även finnas möjlighet att köpa kårleg. Vi träffas
vid MIT-fontänen utanför Universum-huset kl.15.00.
Måndag 2/9, RUNDVANDRING OCH GRILLMYS: Faddrar kommer och möter upp
efter lektionen. Vi går en rundvandring runt campus och sedan går vi tillsammans för att
grilla och leka lite lekar på kvällen. Vi bjuder på korv med bröd, det kommer även att finnas
vegetariskt! Denna aktivitet är uppdelad mellan Nordpol och Samvetet.
Tisdag 3/9, VÄLKOMSTSITTNING PÅ LOKAL: Vår allra första sittning! Vi käkar mat
och umgås tillsammans. Ca. 100 kr per person kommer priset landa på och även ett
vegetariskt alternativ kommer finnas. Aktiviteter kommer att anordnas under kvällen och
varje lag får tillverka egna lagdräkter. Lokal öppnar för nattklubb kl.22. Vi möts utanför Lokal
vid Ålidhem centrum. Exakt klockslag meddelas senare.
Onsdag 4/9: VILODAG
Torsdag 5/9, AMAZING RACE: Ert första tillfälle att samla poäng till er nollningsgrupp,
vi samlas vid Apberget (Rådhustorget) kl.18 för att kicka igång kvällens lekar och tävlingar.
För er som inte hittar så kommer vi att möta upp er vid MIT-fontänen kl.17.30 för att göra er
sällskap ner på stan. Klä er i era lagdräkter samt oömma kläder och skor. Bring your team
spirit!
Fredag 6/9, EPP/PUBRUNDA MED STEFAN OCH ADAM: Kungarna på campus,
Stefan och Adam tar med er på en episk runda bland pubarna i Umeå. Det hela börjar med
en EPP kl. 15.00. Det finns möjlighet att köpa enklare maträtter för den som vill. Under
kvällen finns det ytterligare chanser att samla poäng till sin nollningsgrupp. En kväll där allt
kan hända!
Lördag 7/9 MASKERAD PÅ NH: Inleds med förfest hemma hos någon utav faddrarna
tillsammans med er grupp. Det är upp till varje grupp att styra upp ett spex och pris för bästa
utklädnad kommer utdelas. Tema bestäms inom respektive grupp. Vi möts upp Kl.19.00 på
NH, garderob 20 kr.
Söndag 8/9: VILODAG.

Måndag 10/9, FILMKVÄLL: Efter en hård helg, vad passar bättre än att mysa ner sig i en
hörsal och se en bra film tillsammans med trevliga människor? Vi bjuder på dryck och
tilltugg.

Tisdag 11/9, VINBRÄNNBOLL: Typisk nollningsaktivitet! Som det låter, brännboll och
vin, vad kan gå fel? Vi ses kl.19.00 vid MIT-fontänen för att tillsammans bege oss mot
campusängarna.
Onsdag 12/9, VINBRÄNNBOLL-BACKUP: Ifall det är dåligt väder på tisdag, annars
vilodag.
Torsdag 13/9 ”PHOTO SCAVENGER HUNT”: Handlar om att plocka så mycket
poäng som möjligt till sin grupp. Varje grupp får en lista med saker de ska ta ett foto
tillsammans med, bara fantasin sätter gränserna! Poäng för varje lyckat utfört uppdrag. Någon
i gruppen bör alltså ha en kamera/smartphone så inte alla dyker upp med Nokia 3310. Start
sker vid MIT-FONTÄNEN 18.00.
Fredag 14/9 FINSITTNING PÅ REX: Mottagningen kommer att avslutas med en
sittning tillsammans på en utav stans finaste restauranger och pubar, nämligen Rex. Det
kommer att serveras en tvårätters middag (varmrätt och efterrätt) för priset 265 kr exkl.
dryck. En garderobsavgift på 25 kr tillkommer. Temat för kvällen är cocktail. Maten serveras
kl.19.00 så om man vill hinna köpa dryck och mingla lite bör man vara där senast 18.30.
Under kvällen ska varje grupp utföra ett spex och vi kommer även ha en liten prisutdelning.
Sedan slår vi klackarna i taket och umgås natten lång. För dem som vill mötas upp och
förfesta innan sittningen så kommer faddrar och nollor att ha separata fester, så det här får
man styra upp lite som man vill.
Lördag 15/9: VILODAG
Söndag 16/9: VILODAG
Vi vill även nämna att det kommer finnas helt nyktra faddrar och alkoholfria alternativ vid
alla aktiviteter. Vi följer Umeå studentkårs alkoholpolicy. Vi vill också informera om att det
råder alkoholförtärningsförbud oavsett ålder i Umeå centrum, längs strandpromenaden,
Ersboda centrum samt Ålidhems centrum enligt lag.
Ha en fortsatt härlig sommar och njut! Vi ses i september, det kommer bli superskoj! Peppa!
Med vänliga hälsningar,
Samvetet
http://www.samvetet.se/

Nordpol
http://www.nordpol.se/

Gå även med i gruppen ”Nordpol” på Facebook samt gilla ”Polkand Umeå
universitet” så håller du dig uppdaterad.

