ISÄNTÄPERHEEN SITOUMUS
Äidin sukunimi

Etunimet

Puhelin

Etunimet

Puhelin

Äidin työnantaja

Isän sukunimi

Isän työnantaja

Perheessä asuvien lasten nimet ja iät

Perheessä asuvien muiden aikuisten nimet

PERHEEN YHTEYSTIEDOT
Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti, jonka kautta yhteydenpidon toivotaan tapahtuvan

Allaolevat henkilöt suosittelevat perhettä. Tarvittaessa suosittelijoihin viodaan olla yhteydessä.
Suosittelija(t)
Puhelin:

Puhelin:

Minua/meitä ei ole koskaa syytetty tai tuomittu mistään rikoksesta.
Minua/meitä on syytetty tai minut/meidät on tuomittu rikoksesta, selvitys

ROTARYN NUORISOVAIHDON TURVATAKUU
Rotary International on sitoutunut luomaan ja ylläpitämään kaikille toimintaansa osallistuville mahdollisimman turvallisen ympäristön. Rotarien,
heidän puolisoidensa, isäntäperheiden ja muiden vapaaehtoisten tehtävä on valvoa parhaan kykynsä mukaan niiden nuorten ja lasten
hyvinvointia, joiden kanssa he ovat tekemisissä.
Meidän nuorisovaihdossa mukana olevien aikuisten tulee estää kaikenlainen lasten ja nuorten fyysinen, seksuaalinen tai henkinen hyväksikäyttö.
Rotary International 2006, Suomen Rotary nuorisovaihdon monipiiri 2007

SUOSTUMUS
Vakuutamme, että kaikki tässä hakemuksessa antamamme tiedot ovat oikein ja että emme ole tietoisesti jättänyt pois mitään sellaista tietoa joka
saattaisi vaikuttaa tämän hakemuksen lopputulokseen. Annamme suostumuksemme Suomen Rotary monipiirin nuorisovaihdon (1380-1430)
orgainsaatiolle tarkistaa tässä hakemuksessa antamamme tiedot, sekä olla yhteydessä mainittuihin suosittelijoihin. Nämä tiedot voidaan
uudelleen tarkistaa millon vain sinä aikana, kun olemme mukana isäntäperheenä Rotary nuorisovaihdossa. Suomen Rotary monipiiri
nuorisovaihto ei hyväksy isäntäperheiksi ketään, joka on tuomittu väkivaltarikokseen.
VASTUUVAPAUTUS
Osallistuessamme Suomen Rotary monipiiri nuorisovaihto-ohjelmaan vapautamme Suomen Rotary:n, sen monipiiri nuorisovaihdon organisaation,
Rotaryt piirit, klubit, jäsenet ja Rotary Internationalin kaikelta vastuulta, sekä suorilta tai epäsuorilta vaateilta ja menetyksiltä jotka saattavat
aiheutua meidän taustatutkimuksen tuloksena.
ISÄNTÄPERHEEN JA ROTARIEN SITOUMUS
Isäntäperheenä ja rotareina olemme perehtyneet Rotary Internationalin ja Suomen Rotaryn nuorisovaihdon sääntöihin, ohjeisiin, ja
turvatakuuseen. (= saaneet luettavaksi isäntäperheen oppaan, toimintaohjeen, suunnitelman sukupuolisen häirinnän estämiseksi).
Hyväksymme ne ja omalta osaltamme sitoudumme niihin.
Olemme tutustuneet Suomen Rotary ry:n nuorisovaihdon monipiirin rekisteriselosteeseen (11.8.2016) ja hyväksymme yhteystietojemme
käytön ja luovutuksen esitetyllä tavalla.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset
Rotaryklubin edustaja

Isäntäperheen puolesta

Rotaryklubi:
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