21 februari 2017 arrangeras Umeå Idrottsgala för andra gången i historien. Umeå Idrottsgala 2017
hyllar och uppmärksammar aktiva, ledare, eldsjälar och föreningar som på ett positivt sätt bidrar
till Idrottsstaden Umeås utveckling. Under kvällens festligheter kommer pris inom olika kategorier
att delas ut.

VIP-GÄST
Umeå Idrottsgala inbjuder idrottsstudenter vid ett grundutbildningsprogram med idrottsrelevans
som VIP-gäster till evenemanget. Företaget Träutbildningscentrum Nord AB sponsrar samtliga
idrottsstudentplatser. Idrottsprogrammen på grundutbildningsnivå vid Umeå universitet är:






Fysioterapeutprogrammet
Idrottsvetenskapliga programmet
Psykologprogrammet med inriktning
idrott



Tränarprogrammet med inriktning
idrottsfysiologi, idrottsmedicin och
idrottspsykologi
Ämneslärarprogrammet med ingång idrott och
hälsa, gymnasieskolan samt åk. 7-9

Du som idrottsstudent kommer under kvällen att representera dig själv, ditt utbildningsprogram
samt Idrottshögskolan vid Umeå universitet. Som VIP-inbjuden idrottsstudent får du en möjlighet att
äta middag med personer inom din kommande bransch samt mingla och nätverka med idrottare,
idrottsorganisationer samt företag. Du får ett perfekt tillfälle att knyta värdefulla kontakter med
idrotten i Umeå inför en kommande yrkeskarriär inom idrottsområdet.

VOLONTÄRER
Umeå Idrottsgala söker dig, Idrottsstudent vid Umeå universitet, som volontärer till eventet. Du som
har möjlighet att ansöka läser något av följande utbildningsprogram vid Umeå universitet.




Fysioterapeutprogrammet
Idrottsvetenskapliga programmet
Psykologprogrammet med inriktning
idrott





Tränarprogrammet med inriktning
idrottsfysiologi, idrottsmedicin och
idrottspsykologi
Ämneslärarprogrammet med ingång idrott och
hälsa, gymnasieskolan samt åk. 7-9

Du som idrottsstudent får ett arbetsintyg som visar på det engagemang du visat som volontär. Det är
ett värdefullt tillfälle att visa framfötterna inför det kommande arbetslivet där du får dels får knyta
kontakter inom Idrottsstaden Umeå och samtidigt skaffa dig viktiga erfarenheter kring hur ett
idrottsevenemang går till i praktiken.

Arbetsuppgifter
I rollen som volontärsvärd ansvarar du för:




Förberedelser av golvyta etc.
Värd vid entré
Värd under mingel





Ev. dukning av mingel bord
Medhjälp vid städning
Marknadsföring av Umeå Idrottsgala

Vill du veta mer – välkommen till informationsträff 9 november 2016!
Onsdag den 9 november mellan kl. 16-17 i lokalen Luxemburg, IKSU Sport, kommer Umeå Idrottsgala
presenteras av ansvariga för Umeå Idrottsgala. Du som Idrottsstudent erbjuds att delta i
arrangemanget som volontär och som deltagare på galan.
Anmälan dig till informationsträffen senast tisdag 8 november via mail till annakarin.eriksson@umu.se.
Vid frågor gällande informationsträffen kontakta Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för
Idrottshögskolan, via 090-786 55 29 eller pernilla.eriksson@umu.se.

Väl mött!

