
 
Registrering till Rotarys sommarläger 2018 

 
 
Registreringsavgiften om 1000 kronor ska vara betald senast den 15 januari 2018 till Stiftelsen Rotarys 
Ungdomsutbyte, bg 754-2624 (fyll i, skriv ut och underteckna blanketten) 
 

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 (du kan bara välja europeiska 
länder). 
 
1. ______________________         2.  ______________________         3. ______________________ 
 
4. ______________________         5.  ______________________         6. ______________________ 
 
 
3. Något om dina intressen  
Rotaryläger har oftast något tema. Vi vill att du anger vilka lägerteman du är intresserad av, numrera sex olika 
teman (1 = mest intresserad, 6 = minst intresserad) 
 
 
__ Kultur   __ Idrott (segling)  __ Idrott (tennis)  __ Idrott (fotboll) 
 
 
__ Musik   __ Sång   __ Friluftsliv (hiking)  __ Friluftsliv (cykling) 
 
 
__ Friluftsliv (klättring) __ Friluftsliv (Camping) __ Humanitär hjälp  __ Arkeologi 
 
 
__ Matlagning  __ Blandat 
 
 
4. Deklaration 

 Vi intygar att sökanden är vid god hälsa, så att lägervistelse 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 

Sökandes namn: Tilltalsnamn Personnr (xxxxxx-xxxx) 

 
Adress: 

 
Postadress: 

 
Tel.nr: 

 
Mobilnr 

 
Din e-postadress 

 



utöva viss sport, hobby etc. Stiftelsen förmedlar lägerplatser i internationella Rotaryläger, 
lägerarrangören gör det slutliga urvalet. 
 

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

 Vi förbinder oss att stå för kostnader som en lägervistelse innefattar, vilket innefattar bl.a. 
programavgift, resa, pass, eventuellt visum, deltagarens kläder, fickpengar, och övriga före-
kommande kostnader. Kostnad för av Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte godkänd reseförsäk-
ring ingår i registreringsavgiften. 

 
 Vi förbinder oss att följa reglerna i ansökningshandlingarna på sidan 5; under ”Rules and 

Conditions for Exchange”.  
 

 
5. 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 5 

Engelska __________________ 1 2 3 4 5 

Annat språk ________________ 1 2 3 4 5 

Annat språk ________________ 1 2 3 4 5 
 
 

6. Kontakt med rotaryklubb 

Vi har haft kontakt med ____________________________________ rotaryklubb.  

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

 
 
 

 

Registreringsavgiften, SEK 1000:-, är insatt på Rotarys Ungdomsutbytes  
bankgiro 754-2624 den ______ /______ 2017/2018. 

 

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