Välkommen till Emax 2018!
Grattis till att just du fick ett stipendium värt 15 000 kronor och därmed en plats på sommarens stora
evenemang Emax Sverige! Du kan se fram emot en oförglömlig vecka fylld av spännande kontakter,
massor av inspiration, nya kunskaper och erfarenheter, nätverkande samt sociala aktiviteter och
festligheter.
Innan du kommer till Emax ska du ha tagit del av den information som följer. Om du har frågor utöver
detta, vänd dig till projektledningen. Skriv gärna ut informationen och ta den med dig.

Viktiga datum och tider som gäller
-

-

Datum för evenemanget i sommar är söndag 17/6 - torsdag 21/6.
Du ska vara på plats på Lisebergsbyn, Kärralund (Olbergsgatan 9, 416 55 Göteborg) innan
kl 19.00 för att checka in i din bostad. Incheckningen är öppen: 16.00 - 19.00. Gemensam
middag serveras efter kl 19.00.
Hemresa sker torsdag 21/6, utcheckningen sker 08.00-11.00 Innan detta ska utcheckning,
besiktning av bostaden samt utvärdering vara gjord. INGEN får resa före avklarad
utvärdering samt korrekt utcheck! Räkna därför inte med hemresa kl 08.00 då ca 100
personer ska checka ut och det kommer att bildas kö.

Viktigt moment!

Något längre ner kommer du kunna läsa mer om tävlingen och den tekniska biten i Emax,
men vi vill redan här uppmana dig att klicka på denna länk för att svara på några ytterligare frågor
om Dator & Smartphone innehav för Emax. Detta är JÄTTE vIKTIGT att du gör så vi har denna info.

Sen/tidig ankomst eller hemresa

För att få sen/tidig ankomst/hemresa beviljad ska detta anmälas till projektledningen
SENAST 15 Juni Observera att detta sker i undantagsfall och vid mycket giltiga skäl.

Förhållningsregler
-

Du är på plats under hela tiden evenemanget pågår.
Du följer de regler och förhållningssätt som finns.
Du brukar inte alkohol eller andra droger under hela tiden för evenemanget.
Du håller tider och ser till att veta var du ska vara vid vilken tidpunkt.
Du deltar på alla aktiviteter som är schemalagda.
Du respekterar dina lagkamrater, övriga deltagare och alla i personalstyrkan.
Du representerar din region/stad – se till att visa upp din bästa sida!
Du lämnar bostaden du bor i samma skick som när du fick den (städad).

Inspiration, Kunskap & Nätverkande

Inspiration, kunskap och nätverkande är de tre viktiga hörnstenarna under evenemanget. Därför
kommer du att möta många olika föreläsare och workshopshållare, som kommer att dela med sig av
just sina erfarenheter, tankar och idéer. Såväl kunskap som inspiration får du via ”Future Starts Here”
som utgör veckans tävlingsmoment. Även de övriga aktiviteter kommer ge många tillfällen till
nätverkande och skapande av nya viktiga kontakter inför framtiden.

Teambildning

När du kommer till Emax kommer du i olika omgångar delas in i ett lag. Att kunna prestera bra och
med ett gemensamt mål i olika lag konstellationer är ofta en nyckel till stor framgång inom många olika
situationer i livet. Därför ägnas hela första eftermiddagen åt teoretisk och praktisk teambildning och
gruppdynamik. Hur väl du och dina lag sedan presterar i tävlingen hänger mycket på hur bra ni har lärt
känna varandra och presterar inom lagen.

Miniseminarier

Under veckan kommer ett av momenten att vara valbara miniseminariepass, vilka miniseminarier du
kan välja på kommer finnas tillgängligt från att du checkat in.Val av vilka miniseminarier du deltar i görs
under evenemanget. (OBS passen har begränsat antal platser, så först till kvarn…) Du kommer kunna
välja max 1 seminarie-pass/per tillfälle, 2 totalt.

Fritid & fest

Under veckan ges möjlighet till valfria fritidsaktiviteter, bl a volleyboll, kubb, fotboll, eller bara lounge-a
tillsammans. Den sista kvällen blir det en galamiddag med pompa, ståt och dans.

Press

På Emax Sveriges Hemsida under ”Deltagar Information” finner du en ”PRESSRELEASE” där du själv
ska fylla i din information samt vilken tidning det ska till, sedan mailar du bara in den till den lokala
median som finns där du bor. TV, Tidning & Radio! Detta är en utmärkt chans för dig som deltagare att
få bra exponering. Så missa inte detta!

Är du under 18 år?!
Om du är under 18år fyllda när du skall deltaga på Emax Sverige den 17-21 Juni behöver du
ha en intygen från din målsman att du får närvara på Emax Sverige får. Här finns en färdig
blankett du skall be din målsman fylla i, sen vill vi att du scannar eller fotograferar intyger och
mailar det tillbaka till: daniel.sjokvist@startcentrum.se - Skriv gärna "Målsmans Intyg Emax" i
ämnesraden.

Teknisk Utrustning

Delar av Emax kommer vara baserat på att du har tillgång till någon form av digital
kommunikationsväg. ”Future Starts Here” som du kommer att tävla i kräver tillgång till en dator
(1 dator på 4 personer) vi rekommenderar dig därför att om du har möjlighet ta med dig en bärbar
dator.
Har du ingen dator meddela isåfall (genom formuläret som finns läkar till tidigare i denna information)
att du inte har möjlighet att ta med dator så vi vet och får koll på hur många datorer vi behöver
tillhandahålla.
(Det enda tekniska kravet är att du ska ha någon form av webbläsare tillgänglig på datorn)
Andra delar av eventet kommer kräva någon form av ”smartphone” så du kan komma åt specifika
grejer på webben samt komma åt din mail.
Samma sak gäller här, har du ingen smartphone så meddela oss så vi kan lösa detta under eventet.
Precis som informerat ovan så för att kunna ha koll på hur detta är fördelat på er deltagare vill vi att
du klickar på följande länk (samma som i texten högre upp) så vi kan få reda på hur teknikinnehavet
ser ut inför Emax.

Hitta till Göteborg

Som deltagare tar du dig själv till och från Göteborg.
Med spårvagn eller buss. Hållplats för Lisebergsbyn Kärralund är Welandergatan. Ca 300 m upp till
höger finner du Lisebergsbyn Kärralund. Nedan visas ett par exempel, finn alla hållplatser här.
Från Centralen/Nils Ericson-terminalen. Ta valfri spårvagn eller buss till Korsvägen, ta därefter
spårvagn nr 5 (röd) i riktning mot Östra Sjukhuset, stig av på hållplats Welandergatan.
Från Korsvägen, Brunnsparken. Välj spårvagn nr 5 (röd) i riktning mot Östra Sjukhuset. Stig av på
hållplatsen Welandergatan.
Med flyg – du anländer till Landvetter Flygplats. Det tar 20 minuter att resa med Flygbussen till
och från flygplatsen och Göteborg city. I city ligger hållplatser på Korsvägen, Kungsportsplatsen, Nils
Ericson-terminalen och Berzeliigatan. På flygplatsen hittar du bussen direkt utanför incheckningshallen.
Finns även dagliga avgångar med Swebus från Landvetter till Göteborg. Läs mer här.
Med bil. Från E20, E6, väg 40 eller 45 följ skyltar mot centrum/E6. I höjd med Lisebergs nöjespark tag
avfart nr 71 (Örgrytemotet) och följ skyltarna "Lisebergsbyn".
Parkering finns (i mån av plats) i anslutning med boendet och är kostnadsfri.

Boende & mat

Som deltagare bor du på Lisebergsbyn, Kärralund. Du bor tillsammans med tre eller fyra andra

deltagare. Det är du och dina rumskompisar som ansvarar för att stugan/rummet är i samma skick vid
återlämnandet som det var då ni kom. Boendet varierar från rum i vandrarhem till mindre stugor. Tänk
på att visa respekt för övriga gäster i anslutande stugor som inte är Emax-deltagare.
Mer info om boendet kan du hitta här under fliken bra att veta: Lisebergsbyn, Kärralund - Bra att veta
All mat under veckan ingår – frukost, lunch middag.Vill du köpa något utöver detta så finns en
Pressbyrån intill Campus på Lindholmen, en kiosk i receptionen på Lisebergsbyn samt en Tempobutik
vid infarten till Lisebergsbyn.
Då frukostsalen på Lisebergsbyn är begränsad till storlek samt att vi delar den med övriga gäster så
kommer ni att bli indelade i frukostlag på roterande schema, detta föra att undvika långa köer och
tillgodose alla med sittplatser.
Särskilda önskemål vad det gäller mat (allergier, vegetariskt etc) skall ha angetts till
samband med anmälan. För andra tillägg kontakta projektledningen i god tid innan så vi hinner
informera restaurangen om detta.

”Att tänka på”
-

Du tar med egna sängkläder, d v s påslakan, lakan och örngott samt handduk!!!
Kläder för utomhusbruk och fritidsaktiviteter som t.ex vid den praktiska teambuildningen
samt kläder som funkar i regn.
Varma kläder för kyliga kvällar, gympaskor kan vara bra att ha!
Kläder för en festlig galamiddag sista kvällen (av erfarenhet från tidigare år vet vi att många
har långklänning respektive kostym). Ta det du känner dig snygg i, det viktiga är att du trivs!

Kontaktuppgifter projektledningen
Daniel Sjökvist

daniel.sjokvist@startcentrum.se
alt. 070-7 91 01 49

Välkommen till Emax 2018!

