
 Rotarypiirkond D1420 EESTI
Rotaryklubi

Täidetakse ühes eksemplaris (kõik kohad) ja edastatakse koos ülekande koopiaga Eesti Rotary NV koordinaatorile novembri lõpuks.  
Täita tuleb arvutiga, käsitsi täidetud leping ei sobi. 

AASTAVAHETUS 2018-2019
AASTAVAHETUSE LEPING

Koht ja aeg

President

Noorsooasjur või sekretär

ALLKIRJAD (+ nimi trükitähtedega)

A KLUBI KOHUSTUSLEPING
Rotary klubi on valinud allpool märgitud õpilase klubi vahetusõpilaseks ja kohustub täitma kõiki sellega kaasnevaid kohustusi. Rotary klubi kohustub augustis välja 
saatma vahetusõpilase ja sama aasta augustis või järgmise aasta jaanuaris vastu võtma Eesti saabuva vahetusõpilase. Samal ajal vastuvõttev klubi võtab endale kõik 
järgnevad kohustused: 
  
1. leidma enne vahetusprogrammi algust 2-4  peret, kes majutavad klubisse vastuvõetavat õpilast ja jälgima perede vahetumist 
2. valmistama ette vastuvõtvad pered, andes enne õpilase saabumist perele piisavalt informatsiooni õpilasest ja vastuvõetava pere kohustustest 
3. märkima vastuvõtvad pered andmetöötluse registrisse vahetusõpilase saabumise kuu alguseks ja hiljem hoidma andmed ajakohased 
4. maksma vahetusõpilasele igas kuus taskuraha 60 eurot ja kandma kulud, mis on seotud kooli õppematerjalidega ja transpordiga kooli 
5. koolitama (NV koolitused) nii Eestisse saabuva- kui ka Eestist väljasõitva vahetusõpilase 
6. kandma vahetusõpilase kulud, mis on seotud multipiirkonna nv-treeninglaagriga, piirkonnakonverentsiga ja muude piirkonna nv-koolitustega 
7. üks nv-toimkonna liige peab olema osalenud piirkonna nv-koolitusel vahetusaastal või sellele eelneval aastal. 
  
Piirkond intervjueerib klubi poolt valitud õpilast kui ka tema vanemaid, enne kui piirkond kinnitab õpilase osalemise vahetusprogrammis. 
Kui vastuvõetav õpilane loobub Eestisse tulekust või tema Eestis viibimise aeg on kuni üks kuu alates õpilase saabumispäevast, kohustub klubi vastu võtma uue 
õpilase. Klubi kohustub vastu võtma õpilase ka siis, kui saadetav õpilane teatab programmist loobumisest peale 31. jaanuari. Sellisel juhul, peale õpilase vastu võtmist 
võib klubi saata järgmisel aastal uue õpilase ilma kohustuseta teist vahetuspaarilist vastu võtta.
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Üks toimkonna liige peab olema osalenud koolitusel vahetusaastal või sellele eelneval aastal.
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Õpilane valib loetelust 4 riiki soovitud järjekorras, kuhu tuleb võimalusel minna. Vähemalt kaks riiki valikust 
peavad olema mitte ingliskeelsed. Ingliskeelsed riigid on allajoonitud.
Ameerika Ühendriigid, Argentiina, Austraalia ja Uus-Meremaa, Austria, Belgia, Brasiilia, Ecuador, Hispaania, Hollandi, 
Horvaatia, Indoneesia, Itaalia, Jaapan, Kanada, Kolumbia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Mehhiko, Peruu, 
Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits, Taiwan, Tai, Tsehhi, Ungari. 
*Austraalia ja Uus-Meremaa loetakse üheks sihtriigiks.
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C VÄLJASÕITVA VAHETUSÕPILASKANDIDAADI JA TEMA EESTKOSTJA LEPING
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Allergiad / eridieet
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Pärast Rotary klubil aastavahetuse programmis osalemiseks heakskiidu saamist, maksab õpilane 550 eurot aastavahetuse asjaajamiskulude katteks. Saaja: 
Suomen Rotary Ry /Nuorisovaihto, Konto nr: FI96 2001 1800 1502 97. Viide 1504. Lisaks selgitusse õpilase nimi.  NB! Raha ülekandmise kohta tuleb esitada 
kirjalik tõend.  
Õpilase ja tema eestkostjatena kohustume osalema rotariaanide korraldatavatel klubi, piirkonna ja riigi tasandi koolitustel, et aidata kaasa õpilase 
vahetusprogrammi õnnestumisele. Oleme tutvunud Soome Rotary noorsoovahetuse piirkondadevahelise organisatsiooni andmetöötluse registriga (11.8.2016) ja 
nõustume oma kontaktandmete kasutamise ja edastamisega antud viisil.
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