Praktisk Information – DUKA-EVENT 12. april 2013

Sådan findes Tornhøjskolen
Tornhøjvej er en sidevej til Humlebakken.
DUKA-EVENT afholdes i hovedbygningen –
benyt ikke hovedindgang mod vest, men
indgangen i sydenden af hovedbygningen.
Følg stien fra DUKA-flaget (stiplet).
Der kan parkeres på de P-mærkede
områder:
P1. Skolens og hallens parkeringspladser.
P2. Kvarterværkstedet (Sundhedens hus).
Der er pladser både foran og bagved
bygningen.
P3. Tornhøjcenteret. Bemærk dog, at
pladsen er reserveret til kundeparkering.

Deltagerregistrering
Ved indgangen skal der ske deltagerregistrering. Oplys ved tilmeldingen oplyste
korps/forening og navn.
Der udleveres deltager-ID, som påsættes tøj og
bæres under hele DUKA-EVENT.
Dørene åbnes kl. 16.30 og lukkes kl. 17.00.
Der er garderobe umiddelbart efter
indgangsdøren.

Rygning
DUKA-EVENT er røgfrit. Der må ikke ryges hverken indendørs eller udendørs på skolens
område.

Aftensmad
Aftensmad og drikkevarer udleveres ved madborde.
Der benyttes engangsservice.

Menu
·
·
·
·

Kylling i karry
Grøntsager
Ris og flutes
1 sodavand el. vand pr. deltager
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Foto/Video & mobiltelefon
Der må IKKE optages lyd, video eller fotograferes
under Omar Marzouks optræden. Mobiltelefoner
er naturligvis slukkede.

Workshops
Der afholdes workshops efter 2 spor. Der er
opslag i lokalet, der viser deltagernes
workshopdeltagelse.

Program
17.00 – 18.30

Velkomst og fælles oplæg ved
Omar Marzouk

18.30 – 19.30

Fælles spisning

19.30 – 20.25

Workshops spor 1

20.35 – 21.30

Workshops spor 2

21.30 – 22.30

Café med kaffe, kage og
underholdning

Workshops afholdes rundt omkring på skolen.
Se opslag i lokalet.

DUKA-tal:
·

Der er ca. 250 til DUKA-EVENT.

·

Ca. 150 har tilmeldt sig hver 2
workshops - eller i alt ca. 300
workshopdeltagere på de 22 udbudte
workshops.

·

Workshops ledes og gennemføres af
ca. 75 personer, der kommer fra det
meste af Danmark samt fra Tunesien.

·

DUKA-EVENT følges op den 4. maj,
hvor der i forbindelse med Maj-festen
i Aalborg Øst er ”Spejderdag”. Lokale
folk fra FDF, KFUM-spejderne og De
Grønne Pigespejdere arrangerer.

·

DUKA-EVENT er sponsoreret af
Dansk Ungdoms Fællesråd.

http://www.bus-aalborg.dk/Duka2013.html

