ETTÅRSUTBYTE − FÖRBINDELSE

Rotarydistrikt

ETTÅRSUTBYTE 2021-2022

Rotaryklubb

Fyll i (samtliga punkter) förbindelsen och skicka den per post till ordföranden för distriktets ungdomsutbytes kommitté 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 sökande till klubbens utbyteselev, samt binder sig till följande förpliktelser:
Rotaryklubben förbinder sig att sända ut eleven i augusti månad och i dennes ställe samma år ta emot en till Finland inkommande elev i augusti
ellerjanuari månad. Klubben förbinder sig även till alla nedannämnda ansvarsförbindelser:
1. på förhand ordna 2-4 värdfamiljer för den inkommande eleven
2. förbereda alla värdfamiljer innan eleven anländer
3. uppdatera alla värdfamiljer i elevdatabasen innan resp. elevs ankomstmånad och sedan vid behov uppdatera uppgifterna
4. betala den ankommande eleven en månadssumma på 60 € för varje ingående månad samt ansvara för elevens skolmaterial och -resor
5. förbereda både den utgående och inkommande eleven
6. stå för kostnader rörande av flerdistriktet arrangerade träningslägret samt deltagande i distriktskonferensen och övriga av distriktet ordnade
evenemang
7. årligen utbilda en av ungdomsutbytesteamets medlemmar i ungdomsutbytesutbildningstillfällen som arrangeras av distriktet
Distriktet intervjuar den av klubben utvalda eleven före distriktet godkänner sökanden till utbytesprogrammet.
Ifall den inkommande elevens ankomst avbokas eller vistelsen i Finland avbryts inom en månad efter ankomsten förbinder sig klubben att i dennes
ställe ta emot en ny elev ur följande anländande grupp. Klubben förbinder sig att ta emot eleven även i det fall den utgående eleven avbryter sin
planerade resa efter januari månad under utreseåret. I detta fall kan klubben skicka en ersättande elev under därpå följande år utan att förbinda sig
att ta emot en inkommande elev.
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
E-postadress

Postadress
Säkerhetskontakt

gsm

Utbildad

Elevens fadder

gsm

Utbildad

C UTRESANDE ELEVKANDIDAT
Elevens namn
Postadress
Elevens gsm
Målsmannen
Målsmannen

Elevens födelsedatum
Elevens e-postadress
gsm
gsm

e-postadress
e-postadress

Allergier och dietönskemål
Specialintressen
Välj ur listan fyra resmål (enligt prioritet) vartill eleven lovar att resa. Minst två mål skall vara icke-engelsktalande.
I listan är de engelsktalande länderna understrukna. De övriga länderna är icke-engelsktalande.
Argentina, Australien och Nya Zeeland, Belgien, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Frankrike, Holland, Indonesien,
Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Mexiko, Peru, Polen, Spanien, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand,
Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Österrike.
Obs! Australien och Nya Zeeland är ett resmål.
Eleven betalar arrangemangsavgiften 600 € till kontot Finlands Rotary rf Ungdomsutbyte FI96 2001 1800 1502 97. Referens 1504. 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 (11.8.2019) 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

D INKOMMANDE ELEVS VÄRDFAMILJER (minst en familj bör nämnas)
1 Namn

Telefon

Adress

E-postadress

2 Namn

Telefon

Adress

E-postadress

3 Namn

Telefon

Adress
Klubbens önskan om elevens kön:

E-postadress
flicka
pojke
ej önskemål
22/07/2020

