
Suvevahetuse taotlemise juhend 

Üldist 
Laagrivahetusel ja suvevahetusel on ühine taotlusvorm. Selles juhendis selgitatakse, milliseid lehekülgi 
peab täitma, kui esitatakse suvevahetuse taotlust. Prindi kõigepealt endale üks tühi eksemplar, kuhu 
võid käsitsi koguda kõik andmed, mis on vajalikud taotlusankeedi täitmiseks. 

Järgmiseks täida arvutis tegelik ankeet ja prindi see kohe välja. Adobe Reader programmiga ei ole 
võimalik taotlusankeeti muuta ega täidetud ankeeti salvestada, seetõttu tuleb see kohe välja 
printida. Käsitsi täidetud ankeedid ei ole enam kõlbulikud! Kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti ) 
tuleb kirjutada hoolikalt, et need oleksid rahvusvaheliselt arusaadavad. E-posti aadress peaks olema 
kasutuses kogu järgmise aasta. 

Taotlus prinditakse välja neljas eksemplaris, millest üks jääb oma rotaryklubile ja kolm eksemplari 
saadab klubi noorsoovahetuse asjur oma rotarypiirkonna noorsoovahetuse esimehele. Kõik 
allkirjad peavad olema originaalid. Valmista kõigepealt üks eksemplar ilma allkirjadeta,  tee sellest 
koopiad ja alles lõpuks allkirjasta kõik neli taotlusankeeti.  
 
Foto peab olema värviline ning ankeedi külge tugevalt liimitud. Foto ei pea olema ametlik passipilt. 
Valmis esilehest võib printida ühe eksemplari, liimida foto sellele ja teha seejärel sellest kolm 
värvikoopiat, nii ei lähe vaja nelja eraldi fotot. 
 

Üksikasjalikud juhised 
 

Järgnev osa sisaldab ankeedi täitmise juhiseid. Alguses on kaks lehekülge (1-2) juhistega, seejärel 
tuleb tegelik ankeet (lk 3 - 7) ja lisaleheküljed A, B ja C. Suvevahetuse puhul täidetakse lk 3 - 7 
ja lisaleht A. 

Lk 1 ja 2 (juhised) 

Neid lehekülgi ei ole vaja lisada täidetud taotlusankeedile.  

Lk 3 

Smile! Juhistele vastav värvifoto liimitakse pärast printimist. 
Program information 

Märgi Family to family individual exchange 
Application information 

Sinu täielikud andmed, vastavalt juhistele 
Parent/ Guardian  Vanemate või eestkostjate täielikud andmed 
Telefoninumber   Näiteks + 372 - 53535 307 

Sivu 4 
Personal backround Usk ja dieedid (näit. low lactose diet = vähese laktoosisisaldusega dieet) 
Languages Märgi võimalikult ausalt oma keelteoskus 
Health Declaration Märgi võimalikult realistlikult oma tervislik seisund 

Sending District Rotary piirkonna number ja piirkonna nv. komitee esimehe kontaktandmed 
(Soome piirkonnad on 1380,1390,1400, 1410, 1420 ja 1430).  
And Club C... Rotaryklubi nimi ja noorsoovahetuse asjuri kontaktandmed



Küsi needki andmed rotariaanidelt (Rotary-teatmikust)  
Loe lk 5 ja 6 koos vanematega läbi. 
Sellel lehel on  Rotary noorsoovahetuse reeglid ja üldjuhised 
Eeldatakse, et vahetusõpilane tunneb neid reegleid, kohustub neid täitma  
ja järgib neid kogu vahetuse jooksul! 
 
Allkirjastage koos vanemate ja ühe rotariaaniga reeglid, 
mida nõustud vahetusõpilasena järgima! 
Kõikidel taotlusankeedi eksemplaridel peavad olema 
originaalallkirjad!  
Siia lisaks vanematele veel mõni kontaktisik, kellele võib helistada, kui 
näit. jalaluu on murtud ning vanemaid ei saada telefoni teel kätte.

 
 
SEE LEHEKÜLG ON TÄHTIS  
 
Kõigepealt enda täielikud andmed 
 
Siia rotarypiirkonna number ja piirkonna nv. komitee esimehe andmed 
(tema saab ankeedi 1.01. ja allkirjastab selle siis). Lisaks rotaryklubi nimi, 
selle presidendi andmed ja allkiri ning klubi number (Teatmikust) ja klubi 
noorsoovahetuse asjuri andmed ja allkiri. 
 
Jäta see koht tühjaks, täidetakse sihtriigis  
Jäta see koht tühjaks, täidetakse sihtriigis  
Jäta see koht tühjaks, täidetakse sihtriigis 

 
Supplementary Page A (lisaleht A) 
Kirjuta enda kohta kiri ja vasta kõigile 13 küsimusele ja lisa oma vastustega leht ankeedile. 
Sinu vanemad vastavad seitsmele küsimusele ning lisa ka see leht ankeedile. Kokku mitte enam kui 3 
+ 2 lehekülge! Liimi kaks juhistele vastavat fotot (minu pere ja kodu) ühele A 4 paberile. Tee 
värvikoopiad! 

Lisadena veel 
Pea meeles, et kõigi kolme ankeedi juurde on vaja lisada passikoopiad. Pass võib küll veel talve 
jooksul enne järgmist suve ja laagrisseminekut muutuda. 
. 

Ja veel lõpuks... 
Taotlusankeedi täitmisel vajad ja saad juhiseid ning teavet oma rotaryklubi noorsoovahetuse asjurilt. 
Osa ankeedi jaoks vajaminevaist andmetest leiate koos temaga kõige lihtsamalt uusimast  
Rotary-teatmikust. Sealt leiab näiteks kõikide rotariaanide ja piirkondade esimeeste  kontaktandmed. 

Enne kui klubi saadab taotlused edasi (hiljemalt 31.12.) piirkonna noorsoovahetuse esimehele, tuleb 
maksta suvevahetuse korraldustasu. Ankeedile lisatakse üks maksekorralduse koopia. 

Lk 5 ja 6 
Rules and... 
Recommend
a... 

Allekirjoitukset 

 
Alternative  

  
 
 
Lk 7 

Guarantee Form 

Sending elub^ 

Host district and. 
Host district or^ 
Host family 

 



Seda raha kasutatakse  erinevateks posti-, koolitus-, korraldus- ja materjalikulude katmiseks. 

 

Lisaks teeb rotaryklubi iga vahetusõpilase kohta käsitsi täidetava kinnitusankeedi  
(üks eksemplar piirkonna noorsoovahetuse esimehele ja sellest koopia klubi noorsoovahetuse 
asjurile), kus palutakse valida ka kolm sihtriiki, kuhu õpilane on valmis järgmisel suvel minema. Üks 
neist osutub sihtriigiks, kuhu õpilane järgmisel aastal läheb. 

Täielik ankeet koos kõikide koopiate ja lisadega saadetakse rotarypiirkonda ja need jõuavad 
kirjavahetajale, kes hangib sulle  vahetusõpilase koha. Kirjavahetaja võtab sinuga ühendust ja 
annab teada, kuidas taotlemine edeneb. 

Et tegemist on Rotary noorsoovahetuse programmiga, on  sellega seotud mitmeid kohustuslikke  
nõudmisi, millest üks on programmiga seotud koolitus. Vahetusseminekut taotlev õpilane kohustub 
osalema kevade jooksul korraldatavatel piirkonna koolitustel  ja üleriigilisel koolitusel Lahtis. 
Täpsed ajakavad/kuupäevad leiab Rotary noorsoovahetuse veebilehelt www.ryefinland.com ja saab 
teada ka klubi noorsoovahetuse asjurilt ja kirjavahetajalt. 


