
Sponsor Erklæring
Long Term Exchange Program
Rotary Klub Distrikt Team

Counsellors navn E-mail

Adresse Telefon

Klubben indstiller hermed nedennævnte ansøger som Rotary Youth Exchange Student. Det erklæres, at ansøgningen er
kontrolleret, at ansøgeren er interviewet og anbefales for udveksling samt at denne vil deltage i distriktets briefing af 
udvekslingsstudenter. En repræsentant for klubben (counsellor) ledsager ligeledes vores ansøger og dennes familie til 
familiebriefingen, som afholdes i distriktet i marts / april i udrejseåret.

Ansøgerens navn: Født dato: YEP nr

Adresse E-mail

Klubben erklærer sig villig til at modtage en LONG TERM exchange student i samme eller tilsvarende 
tidsrum samt til:

 at skaffe 3 eller 4 værtshjem
 at sørge for passende skolefaciliteter
 at sørge for, at der udpeges en counsellor og protection officer for den unge
 at overholde Rotarys regler og har indsendt Club Compliance Certifikation
 at betale det til enhver tid fastsatte lommepengebeløb månedligt forud
 at sørge for, at exchange studenten får mulighed for at deltage i Rotary møder og andre Rotary 

arrangementer.

Klubben kan nedenfor angive sine ønsker til den exchange student, som den skal modtage. Vi vil i videst muligt omfang
efterkomme ønskerne, derfor bør de angives i prioriteret (nummereret) rækkefølge. Opmærksomheden henledes på, at 
vi ikke altid kan imødekomme ønskerne. Er der ikke angivet ønsker vil klubben kunne tildeles enhver student.

 Nordamerika  Sydamerika  Afrika  Asien  Oceanien

Rotary Klubben bekræfter hermed ovennævnte aftale:

Klub præsident / præsident elect Underskrift Dato:

Klub counsellor Underskrift Dato

Rotary Youth Exchange Program – Multidistrict Denmark. District 1440 – 1450 – 1461 – 1470 - 1480

Dreng Ingen præf.Pige

Sommerhold Ingen præf.Vinterhold
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