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Praktisk uppgift
Här nedan finns tre praktiska uppgifter att lösa till Pumpen 2020. Ni väljer själva om
ni vill göra en eller flera att rapportera till tävlingen. Varje uppgift ger 2 poäng och
totalt kan laget samla ihop max 6 poäng.
A. Coronasäkert arrangemang
Det börjar nog stå klart för de flesta av oss att vi kommer att få leva med
Covid-19 ett bra tag framöver. Därför vill vi nu att ni planerar för ett coronasäkert arrangemang som går att genomföra inom de närmaste tre
månaderna. Glöm allt som inte går och tänk istället på alla möjligheter som
öppnar sig. Vad kan vi göra, som vi glömmer bort när vi gör som vi alltid har
gjort? Arrangemanget kan vara digitalt men måste inte vara det. Det finns
många sätt att umgås och engagera sig utan att träffas.
B. Lagfoto
Mat mellan tänderna, hysteriska skrattanfall och kasst ljus och så det omöjliga
i att få alla att titta åt samma håll. Och nu även Covid-19 och GDPR. Det är
sällan enkelt att få till den där perfekta gruppbilden. Men det är precis vad vi
vill att ni ska göra nu. Ta det perfekta lagfotot. Tänk på att håll avståndet.
Vad säger egentligen GDPR? Se för allt i världen till att visa upp IOGT-NTOrörelsen från sin bästa sida. Och visa att ni har roligt. (OBS! Vad som är
”perfekt” är självklart upp till var och en att själv avgöra)
C. Dela dela dela!
Vad är vitsen med en massa bilder om ingen får se dem? Dela ert lagfoto
(eller andra bilder från tävlingen) i valfria sociala medier. Kom ihåg att tagga
bilderna med #pumpen2020 och #iogtntororelsen.
Era svar ska vara oss tillhanda senast 24 november. Det går bra att skicka in även
innan tävlingsdagen den 19 november, om ni skulle ha möjlighet att samla laget i
förväg. OBS, glöm inte att ange ert lagnummer och lagnamn, samt vilken/vilka
uppgifter ni har gjort när ni skickar in.
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