Tidsplan (kan ændre sig på dagen)
Fredag den 20. marts
•

Kl. 16.00

Dørene åbnes.

•

Kl. 16.00 - 17.30

Tid til at stille udstyr op. Når man har sat udstyr kan
man begynde at spille

•

Kl. 17.30

Velkomst og introduktion

•

Kl. 18.00 - 20.00

Aftensmad

•

Kl. 18.00 - 19.30

Tilmelding til aftensturneringer

•

Kl. 20.00 - 0.00

Aftensturneringer

Lørdag den 21. marts
•

Kl. 00.00 - 15.00

Minecraft Build off turnering

•

Kl. 00.00 - 10.00

Tilmelding til de 3 lørdagsturneringer

•

Kl. 08.00 - 10.00

Morgenmad

•

Kl. 11.00 - 12.00

Turnering

•

Kl. 12.00 - 13.30

Frokost

•

Kl. 14.00 - 16.00

Turnering

•

Kl. 14.00 - 16.00

Turnering

•

Kl. 16.00

Arrangementet slutter (nettet slukkes). Alle
pakker sammen og kan blive hentet

Velkommen til LAN Party
Velkommen til LAN Party på KFUM og KFUK. Det er et tilbud til alle jer, der går til
disko. Lige som når I går til disko, vil vi gerne lave et arrangement, hvor man kan
have det sjovt og hygge sig sammen. Du vil få mulighed for at deltage I fede E-sports
konkurrencer og andre ikke E-sports konkurrencer samt en masse andre sjove ting.
Der vil selvfølgelig være voksne til stedet under hele Lan partyet , som vil holde øje
og sørge for at det kører.

Starttid: Fredag, den 20. marts kl. 16:00
Sluttid: Lørdag, den 21. marts kl. 16:00.

Turneringer:
Under hele LAN party’et vil der være forskellige turneringer og turneringerne vil, så
vidt muligt, blive afholdt om dagen eller aftenen. Det betyder at man kan gå ind og
sove om natten uden at gå glip af en turnering.
I turneringerne vil der være præmier til 1., 2. og 3. pladserne.
Forplejninger:
Der vil være forplejninger under LAN’et til alle måltider (aftensmad, morgenmad og
frokost), dette er inkluderet I prisen. Herudover vil der være mulighed for at købe
forskellige ting i vores kiosk, f.eks. toast, popcorn, kage, slik og andre gode sager.
Menuen vil være følgende:
• Aftensmad fredag: Lasagne med salat.

Regler:
•

Det er ikke tilladt at drikke alkohol, kaffe og energidrik.

•

Rygning vil heller ikke være tilladt.

•

Det er heller ikke tilladt at forlade matriklen, da vi skal have en chance
for at kunne holde øje med alle.

•

Det er ikke tilladt at tage elkedler, toastmaskiner og
andre ikke computer relateret elektriske apparater med.

Pakkeliste:
*PC Skærm (max 27”) *Skærmkabel
*Strømkabel *Computer
*Strømkabel til computer *Tastatur
*mus *Musemåtte *Headset
*Netværkskabel (Min 5 M)
*Forlængerledning med stikdåse

Det er kun tilladt at tage en skærm
med, da din bordplads er: 90x80cm
pr. person. Her skal alle dine ting
kunne være.

Tilmelding til LAN partyet:
Tilmelding til LAN Partyet forgår ved at gå ind på dette link:
https://esbjerg.kfum-kfuk.dk/lan-party

• Morgenmad lørdag: Rundstykker/Rugbrød, havregryn, yoghurt, pålæg osv.

Felterne udfyldes og til sidst trykkes på ”Send”. Sidste tilmeldingsdato er 10. marts.

• Frokost lørdag: Pitabrød og rugbrød.

Der er 70 pladser til LAN Partyet, og det er først til mølle princippet.
Prisen for arrangementet er 125,- kr.

Sovemuligheder:
Under LAN Partyet vil det selvfølgelig være muligt at få en lur, og der vil derfor være
soverum til henholdsvis drenge og piger.

Mere info:
Har du bruge for mere info, eller skulle du bare have nogle spørgsmål, kan du
kontakte Christian Bendixen, administrator på KFUM og KFUK i Esbjerg på mail:
cb@kfum-kfuk.dk.
Adressen for LAN Partyet er: KFUM og KFUK, Kirkegade 70, 6700 Esbjerg

