UNG MEDIAS RESA TILL ALMEDALEN 2018 – PRAKTISKA VILLKOR
I det här dokumentet samlar vi alla relevanta policys och villkor som gäller för deltagare i
samband med Ung Medias resa till Almedalen 2018.
ARBETE OCH DELTAGANDE
Om du blir uttagen så förväntar vi oss att du aktivt deltar i redaktionsgruppens arbete på
plats i Visby, den 1–7 juli. Under veckans gång kommer vi att hålla dagliga möten för att
stämma av och fördela arbetsuppgifter. Vi hoppas också att du kan närvara vid förmötet i
Stockholm lördag 16 juni.
ALKOHOL OCH DROGER
Ung Media har en drog- och alkoholpolicy som säger att evenemang som anordnas av Ung
Media ska var drog- och alkoholfria. Ung Media står aldrig för kostnader för alkoholhaltiga
drycker. Den principen tillämpar vi även under Almedalsresan. Efter avslutad arbetsdag har
dock du som är över 18 år tillåtelse att förtära alkohol under förutsättning att du uppträder
omdömesgillt och ansvarsfullt. Tänk på att du i alla sammanhang under veckan är en
representant för Ung Media. Vid överträdelse av denna policy skickas du hem och får på
egen hand bekosta hemresan.
Rökning sker på anvisad plats.
RESA OCH BOENDE
Vi reser gemensamt med färja från Nynäshamn, söndagen den 1 juli. För er som vill åka från
Stockholms centralstation kommer vi att mötas upp där. Hemresa sker via färja, lördag 7 juli.
Vi återkommer med exakta tider för resorna, men räkna med att hela söndagen 1 juli
respektive lördagen 7 juli kommer att ägnas åt resor, beroende på vart i landet du bor.
På plats i Visby kommer vi att bo i en gemensam skolsal med gångavstånd till centrum. Du
ansvarar själv för att ta med liggunderlag, sovsäck och liknande. Tyvärr har vi inte möjlighet
att erbjuda annat eller enskilt boende.
SJUKDOM
Om du blir sjuk inför resan och blir tvungen att avboka vill vi att du uppvisar läkarintyg. Om
du blir sjuk under Almedalsveckan står Ung Media Sverige för dina resekostnader hem.
OBEROENDE BEVAKNING
Ung Medias bevakning av Almedalen ska vara oberoende, opartisk och kritiskt granskande.
Under och dagarna före Almedalsveckan är du en representant för Ung Media Sverige
externt och förväntas därför inte uttrycka partipolitiska ståndpunkter på sociala medier. Till

partipolitiska ståndpunkter räknar vi alla uttalanden till stöd för enskilda partier. I övrigt
uppmuntrar vi givetvis politiska analyser, kommentarer och kritik.
ANMÄLAN
Anmälan är bindande från det att du har blivit erbjuden plats och tackat ja. Om du inte kan
medverka blir du återbetalningsskyldig och får betala 500 kronor.
MAT
Det finns en budget för matkostnader under Almedalsveckan. Ibland kommer vi att äta
gemensamt, och i andra fall kan deltagarna få göra personliga utlägg mot ersättning.
Matkvitton från veckan ska därför alltid sparas.

