LÄGERUTBYTE − FÖRBINDELSE

Rotarydistrikt

LÄGERUTBYTE 2018

Rotaryklubb

Fyll i formuläret (samtliga punkter) i ett ex. och sänd det per post till ordföranden för distriktets ungdomsutbyte inom november månad.
Ansökan skall fyllas i med dator, formulär som fyllts i för hand duger inte.
A KLUB FÖRBINDELSE
Rotaryklubben har utsett nedan nämnda elev till klubbens lägerutbyteselev.
Samtidigt binder klubben sig till alla nedan nämnda förpliktelser (kryssa för):
1. skicka eleven till lägerutbyte
2. förbereda den utresande eleven
3. årligen utbilda en av ungdomsutbytesteamets medlemmar i de av distriktet arrangerande utbildningstillfällena
Distriktet intervjuar den av klubben utvalda eleven före distriktet godkänner sökanden till utbytesprogrammet.
UNDERSKRIFTER (+ namnförtydligande)
Ort och datum

President
Ungdomsutbyteskontakt eller sekreterare

B KLUBBENS 3-MANNA UNGDOMSUTBYTESTEAM
En av teamets medlemmar skall delta i utbildning under eller före utbytesåret.
Uu-kontakt

gsm

Utbildad

Postadress

E-postadress

Säkerhetskontakt

gsm

Utbildad

Elevens fadder

gsm

Utbildad

C UTRESANDE ELEV
Elevens namn

Elevens födelsedatum

Postadress

Elevens e-postadress

Elevens gsm
Målsmannen

gsm

e-postadress

Målsmannen

gsm

e-postadress

Allergier och dietönskemål
Specialintressen
Här under en lista över länder, som vanligen ordnar läger. Välj från listan 6 länder dit eleven vill resa på läger:
1
Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Holland, Indien, Israel, Italien,

2

Kanada, Kroatien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien

3

Storbritannien, Taiwan, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Österrike.

4
5

Alla länder passar eleven.

6

Eleven betalar arrangemangsavgiften 300 € till kontot Finlands Rotary rf Ungdomsutbyte FI96 2001 1800 1502 97. Referens 3502. I
meddelande-delen elevens namn. Betalningskvittot skickas tillsammans med förbindelsen till distriktets ordförande.
Som utbyteselev samt elevens målsman förbinder vi oss att delta i de av Finlands Rotary ordnade skolnings tillfällen på klubbnivå, distriktsnivå samt i
det nationella skolningstillfället. Alla dessa är till för att möjliggöra ett lyckat utbytesår. Tillfällena är obligatorisa.
Vi har bekantat oss med registerdeklarationen (11.8.2016) utgiven av flerdistriktsorganisationen i Finlands Rotary rf. Vi accepterar användandet av
våra kontaktuppgifter i enlighet med registerdeklarationen.
UNDERSKRIFTER (+ namnförtydligande)

Ort och datum

Eleven

Målsmannen

Målsmannen

21.8.2017

