U
Udenddørs in
nnovaationsscamp
pi
N
Nationnalparrk Thhy
Frra fredag deen 19. maj kl.
k 11.00 til lørdag den 20. maj kl. 11.00
Træd ind i nye
n ramme og opnå krreative resu
ultater
Iddrætsfestivaalen Agger Athlon
A
og V
VIA Studenttervæksthussene søger ooptil 40
en
ngagerede og
o motiverrede studereende til en intensiv udeendørs 24-titimers
innnovationsuudfordring, stillet
s
af idræ
ætsfestivaleen. Under un
nikke udenddørs rammeer
blliver du faciiliteret til att komme meed idéer til udvikling
u
af Idrætsfesttivalen Agger
A
Athlons forreetningskonccept.
D
Der er plads til
t de fedestte og vildesste idéer fra studerende med vidt foorskellig
baaggrund og kompetencer: pædagoggiske, busin
ness-, sundh
heds-, ingenniør-, design
n-,
enntreprenørskkabskompettencer og m
mange andree. Alle VIA--studerendee fra alle
V
VIA-campusser kan delttage.
A
Ansatte fra feestivalen og
g Sportsmakker, som er virksomhed
v
den bag festtivalen, vil i
løøbet af de 244 timer væree i tæt dialoog med dig og
o hele grup
ppen, herunnder give
feeedback på det
d arbejde,, I laver. Stoor del af inn
novationsøv
velserne og ccasearbejdeet
viil foregå i naturen, hvor du vil oplleve Nation
nalpark Thys storståennde natur.
D
Du og de anddre deltagere vil træde iind i nye raamme, skabee nye relatiooner og opn
nå
krreative resultater.
H
Hvad får du
u ud af at deeltage?
•E
Erfaring meed innovatio
on og probleemløsning. som du kan
n bruge frem
madrettet
•E
Et aktivt døøgn med maasser af fysisske aktiviteeter, energi og
o dynamikk
•E
En lærerig proces,
p
hvor du hurtigtt kan se resu
ultatet af din
ne tanker ogg idéer
•E
Et nyt netvæ
ærk, et stærkt punkt påå dit CV og deltagerbev
vis, du kan bbruge
fremadrettet, når du søgeer eller projjektarbejderr

Prraktisk info
formation
D
De 48 timer løber
l
den 19
9. maj kl 111.00 til lørdaag den 20. maj
m kl. 11.000. Du
tillbringer allee 24 timer på
p Nationalppark Thys VIA
V og virksomheden fforsyner dig
g
m
med mad, driikke og lokaale i alle 244 timer. VIA
A står for at arrangere trransport fraa
diit campus til Nationalpark Thy. Deet er et krav
v, at du deltaager i alle 224 timer.
Prris for deltagelse med
d mad og ovvernatning: 0 kr.
Tilmelding
A
Ansøg om deeltagelse herr senest denn 19. april 2017.
2
D
Din ansøgninng vil blive vurderet, ogg du får bessked, om du
u kan deltagge senest den
n
1.. maj.
V
Vil du høre mere?
m
R
Ring eller skrriv til Sebasstian Landggren, sl@viaa.dk, 87 55 23
2 70 eller Jan Røjkjær
R
Rasmussen, jrr@via.dk,
j
87 55 35 744.
A
Arrangør
V
VIA Studenteervæksthusene og proj ekt InnoMaatch
Stted
N
Nationalparkk Thy
Læ
æs mere om
m VIA Studeentervæksthhusene her.
V
Vi glæder oss til at høree fra dig.
V
Venlig hilsenn
V
VIA Studenteervæksthuset på Camppus Holstebrro

