
Tävla med Tech Days Gällivare 
Tävling för barn och ungdomar upp till 19 år 

 
Hur vill du att framtidens Gällivare ska se ut? Skapa något som för dig 
representerar Framtidens Gällivare. Bygg en modell i Lego, eller lera, 
måla en bild, fotografera, filma, bygg en hemsida eller skriv en 
historia. Låt fantasin flöda! 
 
Ditt tävlingsbidrag kan lämnas in som ett digitalt foto, en webbadress 
eller fysisk skapelse. Har du byggt något hemma som du inte kan ta 
med till tävlingen går det att fotografera skapelsen och ta med den 
till tävlingen. Till tävlingsbidraget ska du också beskriva vad du har 
skapat, varför och hur du tänkte.  
 
Fina priser utlovas!  
 
För att vara med i tävlingen behöver vi ha ditt tävlingsbidrag senast 
onsdag 2 november klockan 18.00. Välkommen att lämna in ditt 
bidrag i Kunskapshusets entré, under Tech Days Gällivare, senast 2 
november klockan 18.00.  Tävlingsbidraget kommer att ingå i den 
utställning av alla inkomna bidrag i Kunskapshuset under Tech Days 
Gällivare. 
 
Fyll i nedanstående formulär. Skriv ut och lämna in den i samband 
med inlämning av din skapelse. Vill du lämna in din skapelse digitalt? 
Maila till therese.dyrander@lkab.com med bifogat undertecknat 
tävlingsformulär samt de filer eller länkar som utgör tävlingsbidraget 
 
Vinnare presenteras hemsidan och i Kometen under vecka 45. 
 
 

 

  

mailto:therese.dyrander@lkab.com


Tävla med Tech Days Gällivare 

 
Samtycker du eller om du är under 18 år, du som målsman, till hantering av 
personuppgifter? 

 

Jag godkänner att arrangörer av Tech Days Gällivare får lagra och använda mina 
och mitt barns personuppgifter i enlighet med GDPR 

 
Godkänner du som målsman att ovanstående barn deltar i aktiviteten Tävling 
Tech Days? (fylls i av de som är under 18 år) 

 

Ja, jag intygar härmed att jag som målsman godkänner att ovanstående barn 
deltar i aktiviteten 

 
Målsmans underskrift 

 
 

 

 

 

 

 

 

Barnets för- och efternamn 
 

Telefonnummer 
 

Adress 

Barnets ålder 

Målsmans för- och efternamn (om du är under 18 år) 
 



Beskriv ditt tävlingsbidrag. 
Vad har du skapat? Varför? Hur tänkte du när du skapade ditt ”Framtidens Gällivare”? 
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