
Registreringsformulär 
till Rotarys ettårsutbyte 2017-2018 

 
 
 
Registreringsavgiften om 600 kronor ska vara betald senast den 15 OKTOBER 2016, till 
Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte, bg 754-2624. Ansökningshandlingar ska skickas till din 
distriktsordförande senast den 31 OKTOBER 2016. 
 
 
 
1. Personinformation  
Observera att samtliga förnamn och efternamn ska skrivas som det står i ditt pass. Styrk under 
tilltalsnamnet. Ange din e-postadress som du även kommer att kunna använda i värdlandet.  

 

 

 

 
       

 
2. Kontakt med rotaryklubb (obligatorisk) 

Vi har haft kontakt med ____________________________________ rotaryklubb.  

 (Gå in på www.rotary.se och sök rotaryklubb i din hemort.) 

 
3. Önskemål om länder 

Du anger sex alternativa länder i databasregistreringen (inte på detta formulär). Du kan få placering i 
något av dessa önskade länder. Det är Rotary i mottagande land som placerar våra sökande. Vi kan 
därför aldrig garantera att du får ditt förstahandsval. USA och Kanada hanteras som ett land och 
sökande kan inte välja endast USA eller endast Kanada.  

 
4. På vilket sätt har du fått kännedom om Rotarys Ungdomsutbyte 

    Hemsidan          I skolan          Gymnasiemässa         Kompis          Annat sätt såsom…… 

  Sökandens fullständiga namn Personnr (xxxxxx-xxxx) 

  Adress: Postadress 

 Tel nr bostad             Sökandens mobil nr Sökandens e-postadress 

 Målsman 1, namn   Tel nr bostad            

  Adress: Postadress 

 Tel nr arbete             Målsmans mobil nr Målsmans e-postadress 

 Målsman 2, namn   Tel nr bostad            

  Adress: Postadress 

 Tel nr arbete             Målsmans mobil nr Målsmans e-postadress   



 

5. Deklaration  
 
 Vi, mina målsmän/vårdnadshavare och jag, förbinder oss att vara värdfamilj för en eller flera 

utländska utbytesstudenter under sammanlagt ett år, och att planera för flerfamiljsboende enligt 
beskrivningen i ”Viktiga Fakta (1) 2017-2018”. Åtagandet att vara värdfamilj för utländsk 
utbytesstudent kvarstår vid egen sons/dotters sena avhopp före avresa, eller tidigarelagda hemresa från 
utlandet.   
  

 Vi är medvetna om att Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte inte förbinder sig att uppfylla särskilda 
önskemål avseende:  

A. placering i visst land, visst område, viss ort 
B. möjlighet att utöva viss sport, hobby etc. 
C. plats i viss skola 
D. möjlighet att avlägga examen 
E. den utbytesstudent som ska placeras i vårt hem  

 
 Jag, den sökande, intygar att allt som rör min hälsa framgår av formuläret för läkar- och tandläkar-

undersökning, så att undersökande läkare/tandläkare haft full information för sin slutliga bedömning.  
 

 Vi förbinder oss att följa nedanstående tillägg till reglerna i ansökningshandlingarna under ”Villkor 
och bestämmelser för utbytet.”.    
   

 Om en utbytesstudent visar sig vara gravid redan när utbytesåret påbörjas, eller blir gravid 
underpågående utbytesår, avbryts utbytesåret och utbytesstudenten skickas omedelbart hem. 
Försäkringen gäller ej vid graviditet. 
   

 Vi har tagit del av all information i ”Viktiga Fakta 1, 2017-2018”.  
 
Personuppgiftslagen (PUL) 
Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte (RU) lagrar personuppgifter på datamedia. Genom vår 
registrering accepterar vi att våra personuppgifter lagras på datamedia och används i RU:s 
verksamhet. 

 
 

Registreringsavgiften, SEK 600:-, är insatt på Rotarys Ungdomsutbytes  
bankgiro 754-2624 den ______ /______ 2016. 

 
 
 

Ort och datum        Ort och datum   Ort och datum  
 
 
Sökandens namnteckning            Målsmans/vårdnadshavares          Målsmans/vårdnadshavares  
                                                      namnteckning          namnteckning 
 
 
Namnförtydligande        Namnförtydligande            Namnförtydligande 
 
 

 

 

Registreringsformuläret ska skickas med posten till: 

  STIFTELSEN ROTARYS UNGDOMSUTBYTE 

                           VARUVÄGEN 9 

               125 30 STOCKHOLM-ÄLVSJÖ 
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