
Avtal för utlandsvistelse för fd elever på Academedias Skolor
Som f.d .elev vid (skolans namn) kommer du att ges möjlighet att genomföra en utlandsresa där
uppehälle och resa bekostas av Erasmus-programmet för yrkesutbildning.  För att din resa och vistelse
utomlands skall bli lärorik, trygg och bra behöver du och dina föräldrar/ närmast anhörig/a gå igenom
de regler som gäller i samband med utlandsresor för våra fd elever och förbinda er att du under resan
och vistelsen följer dessa.

Du skall

 Följa de anvisningar som ansvarig personal från (huvudmannens namn) ger för det specifika
utbytet

 Vara en god representant för Sverige och din hemort.
 Aktivt delta i de studiebesök och andra aktiviteter som arrangeras
 Anpassa ditt uppförande och din klädsel efter värdlandets förhållanden och resans karaktär
 Respektera de regler som gäller på hotell eller annat boende
 Följa de regler som finns kring rökning
 Passa avtalade tider. Ett absolut krav är att du passar de tider som gäller vid hemkomst efter

fritid. Om du bryter mot denna regel kan du riskera att bli hemskickad.
 Avstå från att låta utföra tatuering, piercing och scarification eller motsvarande. Arrangören

ansvarar inte för följderna om så sker.
 Acceptera den medicinska och kirurgiska sjukvård som kan behövas under utlandsvistelsen.
 Du bör kontrollera att du har giltig försäkring för din utlandsvistelse samt att du har ett giltigt

EU-kort från Försäkringskassan
För att delta i utlandsresa fullt ut förutsätter vi (Academedias Gymnasieskolor) att du har  ett
giltigt vaccinationspass samt giltig identitetshandling, dvs pass.

Brottsliga handlingar
Alla former av brottsliga handlingar, t.ex. snatteri, stöld, misshandel, som begås under vistelsen kan
resultera i hemresa. Vid åtal blir du själv ansvarig för de juridiska kostnaderna.

Alkohol och droger
Alkohol och droger är absolut förbjudna under en resa som arrangeras av (huvudmannen). Därför
gäller:

1. förbud mot inköp/innehav/förtäring av alkohol
2. förbud mot inköp/innehav/bruk av i Sverige narkotikaklassade preparat

Om du bryter mot reglerna
Om du inte följer arrangörens regler så kan du riskera att bli hemskickad. Fullständiga regler för din resa
finns i Grant Agreement.

Om detta skulle inträffa arrangeras hemresan efter samråd mellan dig och arrangören. Beslut om att
skicka hem en deltagare fattas av ansvarig personal hos (huvudmannen).

Detta är ett kontrakt mellan dig och arrangören. De regler som gäller kan inte ändras genom
överenskommelser mellan dig och din värdfamilj. Det är endast personal från mottagarorganisationen
som är dina arbetsledare under resan. De har kontinuerlig kontakt med (Drottning Blankas
Gymnasieskola).
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Jag har tagit del av och godkänner ovanstående regler och konsekvenser.

Jag nås under den aktuella tiden på:

e-post: ____________________________________

telefon: ____________________________________

Datum: ____________________________________

_________________________
Deltagarens underskrift

Vi har tagit del av de regler och konsekvenser som gäller för arrangemang av (Drottning Blankas
Gymnasieskola) i samband med utlandsresor.

Vi nås under den aktuella tiden på:

e-post: ____________________________________

telefon: ____________________________________

_________________________
Närmast anhörig underskrift


