
 
Registrering till Rotarys sommarutbyte 2018 

 
 
Registreringsavgiften om 300 kronor skall betalas omgående, dock senast den 31 december 2017 till 
Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte, bg 754-2624. Registreringsblanketten skickar du till Stiftelsen Rotarys 
ungdomsutbyte, Varuvägen 9, 12530 Stockholm-Älvsjö. 

 
1. Personinformation  
Observera att både ditt tilltalsnamn och efternamn ska skrivas som det står i ditt pass.  

 
 
2. Önskemål om land  
  Numrera länderna i den ordning du helst önskar utbyte med, ange minst fem val 

 

____ Brasilien  ____ Mexiko 

____ Indien   ____ USA/Canada 

  

____ Europa (skriv land)  A ______________ B _______________ 

         

    C ______________ D. ______________ 

 

    E ______________ F.  ______________ 

 
3. Deklaration 

 Vi intygar att sökanden är vid god hälsa, så att sommarutbyte kan genomföras på bästa sätt. 
 

 Vi är medvetna om att Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte inte förbinder sig att uppfylla 
särskilda önskemål avseende placering i visst land, visst område, viss ort, eller möjlighet att 
utöva viss sport, hobby etc. 
 

 Vi förbinder oss att innan registrering ha kontakt med en Rotaryklubb som kan stå som 
värdklubb för vårt sommarutbyte. 
 

 Vi förbinder oss att stå för kostnader som ett sommarutbyte innefattar, vilket innefattar bl.a. 
programavgift, resa, pass, visum, försäkring, deltagarens kläder, fickpengar, och övriga före-
kommande kostnader. 

Sökandes namn: Tilltalsnamn 

 
Personnr (xxxxxx-xxxx) 

 
Adress: 

 
Postadress: 

 
Tel.nr: 

 
Mobilnr 

 
Din e-postadress 

 



 
 Vi förbinder oss att ta emot en utbytesstudent minst lika lång tid om vår dotter/son varit 

utomlands, och under denna tid ägna vår tid, såväl dagtid som kvällstid, åt denne, så att 
hon/han får största möjliga utbyte av sin tid i Sverige, både kulturellt och socialt, och stå för de 
kostnader detta innebär. I normalfallet är utbytet tre veckor utomlands och tre veckor i Sve-
rige. 

 
 Vi förbinder oss att följa nedanstående tillägg till reglerna i ansökningshandlingarna på sidan 

5; under ”Rules and Conditions for Exchange”. Om en utbytesstudent visar sig vara gravid 
redan när sommarutbytet påbörjas, eller blir gravid under pågående sommarutbyte, avbryts 
sommarutbytet, och utbytesstudenten skickas omedelbart hem. Försäkringen gäller ej vid 
graviditet. 

 
 
4. Språkkunskaper  
    Lista de språk du kan och ange hur väl du talar dem. 

 
    1 = Enstaka ord, 2 = Hjälpligt, 3 = Ganska bra, 4 = Flytande 5 = Modersmål 

 

Svenska ___________________ 1 2 3 4 

Engelska __________________ 1 2 3 4 

Annat språk ________________ 1 2 3 4 

Annat språk ________________ 1 2 3 4 
 
 

5. Kontakt med rotaryklubb 

Vi har haft kontakt med ____________________________________ rotaryklubb.  

 
 Vi har tagit del av all information i ”Viktiga Fakta, sommarutbyten 2018”.  

 
 
 
 

 

Registreringsavgiften, SEK 300:-, är insatt på Rotarys Ungdomsutbytes  
bankgiro 754-2624 den ______ /______ 2017. 

 

Ort och datum    Ort och datum             Ort och datum  
 
 
Sökandes namnteckning            Förälders/vårdnadshavares namnteckning         Förälders/vårdnadshavares namnteckning 
 
 
Namnförtydligande    Namnförtydligande             Namnförtydligande 
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