
           Registreringsformulär 
           Till Rotarys ettårsutbyte 

         2022-2023 
 
Registreringsavgiften om SEK 600 ska vara betald senast den 30 NOVEMBER 2021, 
till Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte i Sverige & Lettland, bg 754-2624 eller Swish 
123 628 3394. 

 
 

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. 

 
Sökandens fullständiga namn Personnr (xxxxxx-xxxx) 

Adress: Postnummer och ort 

Tel nr bostad Sökandens mobil nr Sökandens e-postadress 

 
Målsman 1, namn Tel nr bostad 

Adress: Postnummer och ort 

Tel nr arbete Målsmans mobil nr Målsmans e-postadress 

 
Målsman 2, namn Tel nr bostad 

Adress: Postnummer och ort 

Tel nr arbete Målsmans mobil nr Målsmans e-postadress 

 
 

2. Kontakt med rotaryklubb  
 

Vi har haft kontakt med     rotaryklubb. 
 

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

 

3. Önskemål om länder 
 

I din databasregistrering (inte på detta formulär) kan du ange önskemål vart du vill åka 
och uppleva. Det slutliga resmålet bestämmer du tillsammans med oss och är beroende 
av dina förväntningar samt av tillgängliga platser i olika länder. Det är sedan Rotary i det 
mottagande landet som bestämmer din slutliga placering inom sina distrikt. Vi kan därför 
aldrig garantera att du får komma till ett särskilt land eller stad.  

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

 

Instagram     YouTube    FaceBook     Hemsidan  I skolan    Gymnasiemässa Kompis  Infomötet 
Annat sätt såsom…… 
 
 

5. Värdskap 
 

Vi kommer att ha möjligt att vara värdfamilj under det år som vår son/dotter är utbytesstudent  
             Ja  ______      Nej  _____  

Junko
Maskinskriven text

Junko
Maskinskriven text

Junko
Maskinskriven text



 
Vi har dessutom följande förslag på värdfamiljer under det år som vår son/dotter är utbytesstudent.  
 
Namn      Relation 

 

Namn      Relation  
 

 

6. Deklaration 
 
  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 eventuellt kan komma 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. 
 
  Om en utbytesstudent visar sig vara gravid redan när utbytesåret påbörjas, eller blir gravid 

under pågående utbytesår, avbryts utbytesåret och utbytesstudenten skickas omedelbart hem. 
Försäkringen gäller ej vid graviditet. 

 
    Vi har tagit del av all information i ”Viktiga Fakta 1, 2022-2023”. 

 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte (RU) lagrar personuppgifter på datamedia. Genom vår 
registrering medger vi att våra personuppgifter lagras på datamedia och används i RU:s 
verksamhet i enlighet med stiftelsens dataskyddspolicy. 

 
 
            Registreringsavgiften SEK 600 är betald till Rotarys Ungdomsutbytes bankgiro 754-2624 eller  
            Swish 123 628 3394    den    /        2021. 
 
 

Ort och datum Ort och datum Ort och datum 
 
 

Sökandens namnteckning Målsmans/vårdnadshavares Målsmans/vårdnadshavares 
  Namnteckning namnteckning

 
 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 

Detta registreringsformulär ska skickas med posten 
till: 

 

STIFTELSEN ROTARYS UNGDOMSUTBYTE 

i Sverige & Lettland 

                                                                c/o Högberg
                                                                                                                  Hasselstigen 78, 141 71 Segeltorp
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