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Leirihakemuksen täyttöohje
Yleistä
Leirivaihdon ja kesävaihdon hakulomake on yhteinen. Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä sivuja pitää täyttää
haettaessa kansainväliselle kesäleirille. Tulosta hakulomakkeesta ensin yksi tyhjä kappale itsellesi, johon voit
käsin kirjoittaa kaikki tiedot, mitkä sitten kerralla siirrät tietokoneella hakulomakkeelle.
Seuraavaksi täytä tietokoneella varsinainen hakulomake ja tulosta se samalla kertaa. Adobe Reader -ohjelmalla
et välttämättä voi muuttaa kaavaketta, etkä tallentaa täytettyä lomaketta, jolloin se on tulostettava saman tien.
Käsin täytetyt hakulomakkeet eivät kelpaa! Yhteystiedot tulee merkitä huolellisesti (osoite, puhelin,
sähköpostiosoite) niin, että ne ovat kansainvälisesti ymmärrettäviä. Sähköpostiosoitteen tulisi pysyä samana
seuraavan vuoden.
Hakemus täytetään kahtena kappaleena, joista yksi jää omalle rotaryklubille ja toisen klubin
nuorisovaihtoasiamies lähettää oman rotarypiirinsä nuorisovaihdon puheenjohtajalle. Kaikkien allekirjoitusten
tulee olla alkuperäisiä ja tehty sinisellä kuulakärkikynällä. Tee ensin yksi kappale valmiiksi ilman
allekirjoituksia, ota siitä valokopio ja vasta lopuksi allekirjoitukset molempiin hakemuksiin.
Valokuvan tulee olla värikuva ja liimattuna hyvin lomakkeeseen. Kuvan ei tarvitse olla virallinen passikuva.
Valmiista etusivusta voi printata yhden kappaleen, liimata kuvan siihen ja ottaa siitä sen jälkeen värikopion, näin
ei tarvitse olla samaa kuvaa kahta kappaletta.

Yksityiskohtaiset ohjeet
Seuraavana on lomakkeen täyttöohje. Aluksi on kaksi ohjesivua (1-2), sitten on varsinainen lomake (sivut 3 - 7)
ja liitesivut A, B ja C. Leirivaihdossa täytetään sivut 3 - 7 ja liitesivu B.

Ohjesivut 1 ja 2
Näitä sivuja ei tarvitse liittää varsinaiseen leirivaihdon hakulomakkeeseen..

Sivu 3
Smile!
Program information

Ohjeen mukainen värikuva liimataan printtaamisen jälkeen.

rastita Youth Camps
Application information
Omat tietosi ohjeen mukaan täydellisinä
Parent/ Guardian
Vanhemmat tai holhoojat, tiedot täydellisinä
Puhelinnumero
Esimerkiksi + 358 - (0)5 - 3535 307

Sivu 4
Personal backround
Languages
Health Declaration

Uskonto ja ruokavaliot (esim low lactose diet = vähälaktoosinen)
Kerro mahdollisimman rehellisesti kielitaitosi
Kerro mahdollisimman totuudellisesti terveydentilasi

Sending District

Rotarypiirin numero ja piirin nv-komitean pj, yhteystiedot
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And Club C…

(Suomen piirit ovat 1380,1390,1400, 1410, 1420 ja 1430).
Rotaryklubin nimi ja nuorisovaihtoasiamiehen yhteystiedot
Pyydä nämäkin tiedot rotareilta (Rotary Matrikkelista) itsellesi

Sivut 5 ja 6
Rules and…
Recommenda…
Allekirjoitukset
Sending club…

Lue sivut 5 ja 6 yhdessä vanhempiesi kanssa läpi.
Tällä sivulla ovat Rotaryn nuorisovaihdon säännöt ja yleiset ohjeet
Vaihto-oppilaan edellytetään tuntevan nämä säännöt, sitoutuvan niihin
ja toimivan niiden mukaan koko vaihdon ajan!
Allekirjoittakaa vanhempien ja yhden rotarin kanssa säännöt,
joihin sitoudut ja suostut vaihto-oppilaana!
Tähän Rotarypiirin numero ja piirin nv-komitean pj:n tiedot
(hän saa lomakkeesi 1.1. mennessä, ja allekirjoittaa tämän silloin), Lisäksi rotaryklubin
nimi, sen presidentin tiedot ja allekirjoitus sekä
klubin numero (Matrikkelista) ja klubin nuorisovaihtoasiamiehen tiedot ja allekirjoitus.

Sivu 7
Guarantee Form
Sending club
Alternative …
Host district and…
Host district or…
Host family

TÄMÄ SIVU ON TÄRKEÄ
Ensin omat tiedot täydellisinä
Tähän Rotarypiirin numero ja piirin nv-komitean pj:n nimi. Lisäksi rotaryklubin nimi,
sen presidentin nimi sekä klubin numero (Matrikkelista) ja klubin
nuorisovaihtoasiamiehen nimi.
Tähän vanhempien lisäksi joku yhteyshenkilö, jolle voi soittaa, jos
esim. jalka on poikki, eikä vanhempia saada puhelimella kiinni.
Jätä tämä kohta tyhjäksi, se täytetään kohdemaassa
Tämä kohta jää tyhjäksi, se täytetään kohdemaassa
Tämä kohta jää tyhjäksi, se täytetään kohdemaassa

Supplementary Page B (liitesivu B)
Applicants Personal..

Vastaa kaikkiin 7 kysymykseen ja liitä vastauspaperisi hakemukseen
Kirjoita kohtaan ”Other personal remarks” maa tai leiriaktiviteettitoiveesi

Liitteeksi vielä
Muistathan, että molempiin hakulomakkeisiin tarvitaan liitteinä valokopio passista. Passi voi toki vaihtua vielä
talven aikana ennen seuraavaa kesää ja leirille lähtemistä.

Ja vielä lopuksi…
Hakemuslomakkeen täyttämisessä tarvitsee ja saa ohjeita ja tietoja oman rotaryklubin
nuorisovaihtoasiamieheltä. Osan lomakkeessa tarvittavista tiedoista löydätte yhdessä hänen kanssaan helpoiten
uusimmasta Rotary-matrikkelista. Esimerkiksi kaikkien rotarien yhteystiedot ja piirin puheenjohtajien
yhteystiedot löytyvät sieltä.
Lisäksi rotaryklubi täyttää jokaisesta vaihto-oppilaasta sitoumuslomakkeen, joka on palautettava piirin
nuorisovaihdon puheenjohtajalle marraskuun loppuun mennessä. Sitoumuslomakkeella oppilas ilmoittaa maat,
joihin hän haluaa päästä leirille. Ennen lomakkeen lähetystä oppilas, hänen huoltajansa ja klubi allekirjoittavat
sitoumuslomakkeen. Valokopio siitä jää klubin nuorisovaihtoasiamehelle. Puheenjohtajalle lähetettävään
lomakkeeseen tulee liittää tosite oppilaan maksamasta leirivaihdon järjestelymaksusta. Tämä raha käytetään
erilaisiin postitus-, koulutus-, järjestely- ja materiaalikuluihin.
Valmiin allekirjoitetun hakemuslomakkeen nuorisovaihtoasiamies toimittaa piirin nuorisovaihdon
puheenjohtajalle vuoden loppuun mennessä.
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