SUVEVAHETUSE LEPING
SUVEVAHETUS 2019

Rotarypiirkond D1420 EESTI

Prindi

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.

A LEPING
Rotary klubi on valinud allpool mainitud õpilase suvevahetuses osalejaks ja kohustub täitma kõiki sellega kaasnevaid kohustustusi. Rotary klubi on
kohustub Eesti õpilase vahetuspaarilisena võtma vastu saabuva suvevahetusõpilase (family to family-vahetus). Samaaegselt võtab klubi endale
KÕIK alljärgnevad kohustused:
1. saadab õpilase suvevahetusse ja võtab vastu suvevahetuse õpilase (tavaliselt 1 kuu + 1 kuu)
2. koolitab vastuvõtvat peret
3. koolitab minevat õpilast ning ka saabuvat õpilast
4. koolitab ühe klubi NV-meeskoonna liikme iga-aastaselt piirkonna NV-koolitusel
Piirkond intervjueerib klubi poolt valitud õpilast kui ka tema vanemaid, enne kui piirkond kinnitab õpilase osalemise vahetusprogrammis.

ALLKIRJAD (+ nimi trükitähtedega)
President
Koht ja aeg
Noorsooasjur või sekretär

B 3-LIIKMELINE KLUBI NOORSOOVAHETUSE TOIMKOND

Üks toimkonna liige peab olema osalenud koolitusel vahetusaastal või sellele eelneval aastal.

NV-asjur

Mobiil

Koolitatud:

Aadress

E-post

Julgeolekuasjur

Mobiil

Koolitatud:

Õpilase usaldusisik

Mobiil

Koolitatud:

C VÄLJASÕITVA VAHETUSÕPILASKANDIDAADI JA TEMA EESTKOSTJA LEPING
Õpilase nimi

Õpilase sünniaeg

Mobiil

Aadress

Õpilase e-post

Õpilase mobiil
Eestkostja

Mobiil

E-post

Eestkostja

Mobiil

E-post

Allergiad / eridieet
Hobid

Vali loetelust 6 riiki, kuhu õpilane on võimalusel valmis minema:
Ameerika Ühendriigid, Austria, Belgia, Brasiilia, Hispaania, Itaalia, Kanada, LõunaAafrika Vabariik, Mehhiko, Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits, Taiwan, Türgi, Ungari.
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Kõik riigid sobivad õpilasele

5
6

Pärast Rotary klubilt suvevahetuse programmis osalemiseks heakskiidu saamist maksab õpilane 350 eurot suvevahetuse asjaajamiskulude
katteks. Saaja: Suomen Rotary Ry / Nuorisovaihto, Konto nr: FI96 2001 1800 1502 97, Viitenumber: 2503.
Lisaks selgitusse õpilase nimi ja millisesse vahetusse. 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.

ALLKIRJAD (+ nimi trükitähtedega)
Õpilane

Koht ja aeg
Eestkostja

Eestkostja

D VASTUVÕETAVA ÕPILASE KODUPERE
Nimi

Mobiil

Aadress

E-post

Vastuvõtva pere soov - vastuvõetav õpilane võiks olla:

tüdruk

poiss

ei ole eelistusi

