
Vinner du ”Jakten  
på Luleås nycklar”?
Luleå runt på 96 timmar. Jakten på stadens nycklar är en svindlande kamp 
som kräver kreativitet, dådkraft och grit.

Blir du den som tar hem stadens nycklar? Har du det som krävs..? Klarar du 
alla utmaningarna? Och, gör du den mest attraktiva kampanj-filmen på 20 
sekunder för Luleå?

Årets studentaktivitet är delad i två delar. Den första är Jakten på stadens 
nycklar. Den andra aktiviteten är en chans där du kan träffa din framtida  
arbetsgivare! Delta i vår exklusiva speeddate med attraktiva företag i Luleå.

Du kan vinna:

• Luleås nycklar, delas ut av Luleås
kommunalråd    Carina Sammeli den 10 nov
på NMW VIP-kväll. Jo, du får fritt inträde
på NMW VIP med keynotes, middag, fest
och konserter.

• Hotellövernattning

• Årskort för gym & buss

• Långfärdsskridskor för två

Så funkar det:

• Du bildar ett lag om maximalt 5 personer,
alla LTU-studenter.

• Den 4 november startar ”Jakten på Luleås
nycklar”, kl 17.00, då får du tävlingsutma-
ningarna   mejlade till dig. Arbetet med att
lösa uppgifterna upphör kl 23.00 den
7 november då de måste vara inmejlade.

• Varje utmaning ska bekräftas som
utförd med en bild som redovisas
enligt bifogad mall i utskicket.

• Totalt finns det 12 utmaningar. För att få
delta i tävlingen måste du ha löst minst
8. Men givetvis är flest utförda mer
meriterande.   

• Som utslags-moment, i den händelse att 
flera har lyckats utföra exakt samma antal 
utmaningar, skall varje lag lämna in en 20 
sekunder lång ”film” som säljer in Luleå 
som ny bostadsort till någon som ej bor i 
Luleå. Filmen ska ha en så kallad voiceover 
med muntlig argumentation.

• Inlämnade filmer ska vara seriöst
utformade    och kunna visas offentligt. 
Medverkande lag godkänner att Luleå
kommun kan publicera dessa.

• Redovisning av klarade uppdrag och
film ska lämnas in före angiven deadline
mejlledes.   

• Du kan behöva använda fildelningstjänst   
som wetransfer eller sprend för att skicka
in film.

• OBS! Du måste vara med på prisutdel-
ningen den 8 november för att motta ditt
pris. Går ej hämta i efterhand.

Detta händer den 8:e november:

• 17.00-17.15: Start med speeddating

• 17.15-18.30: Speeddating

• 18.30-19.30: Mat och mingel, vi bjuder
på burgare från Bastard

• 19.30: Information om vad som händer
i Luleå

• 20.00: Prisutdelning

       Vi håller till i Mobilars innovations center.

Klicka för anmälan

Anmäl ditt lag här senast 2 november, max fem deltagare per lag, 
alla måste vara studenter.

• Ange vad studenten söker, Exjobb, extraarbete, praktikplats, annat
• Vilket studieår
• Vilket program

https://simplesignup.se/event/197308

