Grattis! Du har blivit antagen till Personal och arbetslivsprogrammet i Gävle och därmed
förhoppningsvis fattat ditt bästa beslut i livet. Nu väntar tre fantastiska år av studier,
vänner för livet och allt annat som hör till studentlivet.

PA Gefle är en studentförening som startades i mars 2011 av studenter på personal- och
arbetslivsprogrammet. Sedan starten har föreningen vuxit och har snart 300
medlemmar. Tillsammans med de andra studentföreningarna har PA Gefle lyckats
utveckla studentlivet i Gävle.

Föreningens största evenemang under året är HR-dagen och Insparken. Under HR-dagen
ges alla studerande vid PA-programmet möjlighet att nätverka med yrkesverksamma
och knyta nya betydelsefulla kontakter. Insparken är en fantastisk möjlighet att lära
känna studenterna vid PA-programmet, dina nya klasskamrater men också andra
studenter på Högskolan i Gävle. Årets Inspark äger rum 24/8-2/9, och detta hoppas vi
blir den roligaste starten på ert studentliv. Mer info finner du nedan!
Vill du veta mer om styrelsen och föreningen, kika in på vår hemsida www.pagefle.com

Bli medlem i PA Gefle studentförening redan idag! Klicka på länken
http://www.pagefle.com/medlem/ och fyll i formuläret. Betala sedan in
medlemsavgiften, 200 kronor, som är en engångssumma. Du är medlem tills du väljer att
gå ur föreningen själv. Betala till plusgiro 600823-9 eller swish 123 034 54 96, märk
överföringen med ditt namn och personnummer. Väljer du att betala med swish måste
du dock överföra 202 kronor då det blir en swishavgift på 2 kronor.

Info om insparken
För att få en rolig start på studentlivet bör du vara med på PA Gefles inspark som äger
rum 24 augusti - 2 september. Insparken anordnas av PA Gefles studentförening i
samarbete med de andra studentföreningarna på Högskolan i Gävle.

Tillsammans med dina nya studiekamrater kommer ni lära känna varandra och få en
gemenskap, lära känna staden och träffa studenter från andra program vid högskolan.

Under insparken väntar dagar och nätter fyllda av lekar, sång och spex. Deltagandet är
frivilligt men insparken är en otrolig chans för dig att ta del av studentlivet och få
upplevelser du kommer att minnas för all framtid. Detta vill du inte missa, ta chansen
och starta din studietid på bästa möjliga sätt!

Att alkohol och festande förekommer är inget vi förnekar. Du bestämmer själv om du vill
förtära alkohol. Alla respekteras och är välkomna att delta med eller utan alkohol. Det
enda vi önskar av er är en bra inställning och ett glatt humör!
För att delta under Insparken måste du bli medlem i vår studentförening PA Gefle samt
köpa ett Insparksparkband, det ger dig tillträde till alla Insparksaktiviteter.
Insparksbandet kostar 400 kronor, hälften av detta är för medlemskapet i Gefle
Studentkår under höstterminen. Insparksbandet kan enbart köpas på plats, vi kommer
hjälpa er med det!
I mitten på juli kommer vi skicka ut ytterligare information angående insparken,
sittningar, schema mm. Så håll koll på mailen framöver! Till dess kan ni alltid spana in
vår hemsida www.pagefle.com.
Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på
evenemang@pagefle.com

Ha en fortsatt härlig sommar så hoppas vi att vi får träffa dig till Insparken den 24
augusti, vi samlas klockan 15.00 i sal 33.202!
Stora kramar från din nya PA familj!

