VUOSIVAIHDON SITOUMUS
VUOSIVAIHTO 2019-2020

Rotarypiiri
Rotaryklubi

Täytetään (kaikki kohdat) yhtenä kappaleena ja toimitetaan postitse piirin nuorisovaihdon puheenjohtajalle marraskuun aikana.
Hakemus on täytettävä koneella, käsintäytetty lomake ei kelpaa.

A KLUBIN SITOUMUS
Rotaryklubi on valinnut allamainitun oppilaan klubinsa vuosivaihto-oppilaaksi kaikkine seuraavine velvoitteineen
Rotaryklubi sitoutuu lähettämään oppilaan elokuussa ja ottamaan tämän tilalle Suomeen saapuvan vaihto-oppilaan saman vuoden elokuussa tai
seuraavassa tammikuussa. Samalla klubi sitoutuu kaikkiin seuraaviin velvoitteisiin:
1. järjestämään tulevalle oppilaalle etukäteen 2−4 isäntäperhettä
2. valmentamaan kaikki isäntäperheet ennen oppilaan saapumista
3. merkitsemään isäntäperheet oppilastietokantaan oppilaan maahantulokuukauden alkuun mennessä ja myöhemmin pitämään tiedot ajantasalla
4. maksamaan tulevalle oppilaalle 60 € kuukausirahan jokaiselta alkavalta kuukaudelta ja vastaamaan oppilaan koulunkäynnin materiaali- ja
matkakustannuksista
5. valmentamaan sekä lähtevän että tulevan vaihto-oppilaan
6. kustantamaan oppilaalle monipiiriorganisaation järjestämän valmennusleirin sekä osallistumisen piirikonferenssiin ja piirin muihin
nuorisovaihtotilaisuuksiin
7. kouluttamaan yhden klubin nv-tiimin jäsenen vuosittain piirin järjestämissä nv-koulutustilaisuuksissa
Piiri haastattelee klubin valitseman oppilaan sekä hänen vanhempansa ennen kuin piiri hyväksyy hänet vaihto-ohjelmaan.
Mikäli oppilaan tulo peruuntuu tai oleskelu Suomessa keskeytyy kuukauden kuluessa tulopäivästä, klubi sitoutuu ottamaan uuden oppilaan
oppilaiden seuraavasta saapumiserästä. Klubi sitoutuu vastaanottamaan oppilaan siinäkin tapauksessa, että lähtevä oppilas peruu lähtönsä
lähtövuoden tammikuun jälkeen. Tällöin klubi voi lähettää korvaavan oppilaan seuraavana vuonna ilman vastaanottovelvoitetta.
ALLEKIRJOITUKSET (+ nimen selvennys)
Paikka ja päiväys

Presidentti
Nuorisovaihtoasiamies tai sihteeri

B 3-JÄSENINEN KLUBIN NUORISOVAIHTOTIIMI
Yhden tiimin jäsenen on osallistuttava koulutukseen vaihtovuonna tai sitä edeltävänä vuonna
Nv-asiamies

gsm

Koulutettu (pvm)

Postiosoite

Sähköposti

Turva-asiamies

gsm

Koulutettu (pvm)

Oppilaan kummi

gsm

Koulutettu (pvm)

C LÄHTEVÄN VAIHTO-OPPILASEHDOKKAAN JA HÄNEN HUOLTAJIENSA SITOUMUS
Oppilaan nimi

Oppilaan syntymäaika
Oppilaan sähköposti

Postiosoite
Oppilaan gsm
Huoltaja

gsm

Sähköposti

Huoltaja

gsm

Sähköposti

Allergiat ja ruokavaliot
Erikoisharrastus
Oppilas valitsee luettelosta 4 kohdetta toivejärjestyksessään, joihin sitoutuu lähtemään vuosivaihtoon. Vähintään kahden kohteen on
oltava ei-englantia puhuvia maita. Englantia puhuvat maat on merkitty alleviivauksin listaan. Muut ovat ei-englantia puhuvia maita.
Argentiina, Australia ja Uusi-Seelanti, Belgia, Brasilia, Chile, Ecuador, E-Afrikka, E-Korea, Espanja, Hollanti,
Indonesia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kolumbia, Kroatia, Meksiko, Peru, Puola, Ranska, Saksa, Sveitsi,
Taiwan, Thaimaa, Tsekki, Unkari, USA
Huom! Australia ja Uusi-Seelanti ovat yksi kohde.
Oppilas maksaa järjestelymaksun 600 € tilille Suomen Rotary ry Nuorisovaihto FI96 2001 1800 1502 97. Viite 1504. Viestiosaan
oppilaan nimi. Maksukuitti lähetetään tämän sitoumuksen mukana piirin puheenjohtajalle.
Oppilaana ja oppilaan huoltajina sitoudumme osallistumaan Rotarien järjestämiin klubitason, piiritason sekä valtakunnallisentason
koulutustilaisuuksiin edesauttaaksemme oppilaan vaihto-ohjelman onnistumisen.
Olemme tutustuneet Suomen Rotary ry:n nuorisovaihdon monipiirin rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen (10.4.2018) ja hyväksymme
yhteystietojemme käytön ja luovutuksen esitetyllä tavalla.
ALLEKIRJOITUKSET (+ nimen selvennys)

Paikka ja päiväys

Oppilas

Huoltaja

Huoltaja

D TULEVAN OPPILAAN ISÄNTÄPERHEET (ilmoitettava vähintään yksi perhe)
1 Nimi

Puhelin

Osoite

Sähköposti

2 Nimi

Puhelin

Osoite

Sähköposti

3 Nimi

Puhelin

Osoite
Klubin toive tulevan oppilaan sukupuolesta:

Sähköposti
tyttö

poika

ei toivetta

15/06/2018

