
HUMANISTSEKTIONEN
Inspark HT18

För kontakt och mer information:
- Humsekkoordinator@gota.gu.se
- Facebookgruppen ’’Inspark Humanisten HT18’’
- mottagning.gotastudentkar.se
- Göta studentkårs infobord: Mån - fre 09:00 - 15:00 Lundgrensgatan 2

FREDAG 7/9

TORSDAG 6/9

ONSDAG 5/9

TISDAG 4/9

MÅNDAG 3/9

LUNCHGRILLNING
Kom med en god apitit när det bjuds på vegetariska 
hamburgare helt gratis. Detta återkommer torsdag 6/9 och 
onsdag 12/9.  

11:30 - 13:00 Renströmsgatan 6

SPEL- OCH PIZZAKVÄLL
Denna kväll ser vi till att damma av alla gamla brädspels-
klassiker, spela pingis och ta på oss sumobrottardräkterna. 
Vi bjuder vi på pizza, läsk och snacks!

16:00 Olof Wijksgatan 6

GÖTAMÄSSAN 
Göta studentkår bjuder in till en välkomstmässa. 
15:00 - 17:00 Götabergsgatan 17
PUBHÄNG
Ikväll är ni välkomna att följa med oss ut på pub. 
Samling: 15: 45 Lundgrensgatan 2 / 16:30 Götabergsgatan 17

GÖTEBORGSK PUBRUNDA
Idag utforskar vi Andra Långgatans vattenhål. Häng med, 
utför roliga uppdrag, vinn priser och skapa oförglömliga 
minnen. 

19:00 Fontänen vid Järntorget

SKATTJAKT
Tänk dig Amazing race, fast roligare!
15:00 - 17:00 Lundgrensgatan 2
SLOTTSSKOGEN
Sitt med oss på gräsmattan och njut av maten vi bjuder på. 
18:00 Nedanför Dufvas Backe 3 (gräsplätten)

LASERDOME
Vi inleder kvällen med gratis mat och efter det får du utmana 
dina vänner på laserduell. Pew pew pew...

Föranmälan krävs!
16:00 Olof Wijksgatan 6

KALASKVÄLL
Ingen fyller år, men det hindrar oss inte från att uppleva alla 
goda gamlingar som Hela havet stormar, fiskedamm, tårta och 
allt annat du minns från dina unga år. 

16:00 Olof Wijksgatan 6

LILLÖRDAG 
Denna kväll spelar vi pingis, biljard och mycket mer. Kom och 
slå dig ner i en av sofforna och njut av din bordsgrannens 
sällskap. Bastu finns att tillgå. Ta med valfri dryck.

17:00 Blendas gata 59 Hållplats: Backa Kyrkogata

SPÅRVAGNSFEST
Häng med och se hur man stavar ’’party’’ på en spårvagn. Vi 
åker genom stan och ser till att liva upp festen rejält!

Föranmälan krävs!
19:00 Plats meddelas via bekräftelsemejl

FINALSITTNING
La grande finale! Fira slutet av dessa två veckor tillsammans 
med nyfunna vänner, trerätters och massa skoj. Information 
om tema och dresscode släpps i våra informationskanaler. 
Biljett krävs: 80kr Götamedlem / 100kr ickemedlem
18:00 Plats meddelas i bekräftelsemejl

INSPARKSKICKOFF I SLOTTSKOGEN!
Möt oss på Linnéplatsen 14.00 för bästa möjliga start i studentlivet! Kom i stämning, träffa phaddrarna, nya vänner och häng!

LÖRDAG 15/9

FREDAG 14/9

ONSDAG 12/9

TISDAG 11/9

MÅNDAG 10/9

LÖRDAG 1/9


