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LIONS UNGDOMSLÄGER OCH UNGDOMSUTBYTE ANSÖKAN FÖR VÄRDFAMILJ
Detta formulär är avsett att fyllas i av potentiella värdfamiljer. Det är Lions värdklubb som ansvarar för att upprätthålla register över värdfamiljer,
detta av säkerhetsskäl. Ifyllda formulär bör arkiveras av Lions värdklubb. Formulär ska inte skickas till det internationella huvudkontoret.

Vänligen bifoga: • Ett aktuellt foto • Ett introduktionsbrev som beskriver familjens hem och liv.

I. INFORMATION OM VÄRDFAMILJ
Namn på föräldrar/vårdnadshavare
Adress 		

Postnummer

Telefon bostad		

E-post

Ort

Land

Förälder/vårdnadshavare 1 yrke		

Förälder/vårdnadshavare 1 telefon arbete

Förälder/vårdnadshavare 2 yrke		

Förälder/vårdnadshavare 2 telefon arbete

Nationalitet:
Förälder/vårdnadshavare 1

Är förälder/vårdnadshavare 1 medlem i Lions?

Ja

Nej

Klubbnamn

Distrikt

Förälder/vårdnadshavare 2

Är förälder/vårdnadshavare 2 medlem i Lions?

Ja

Nej

Klubbnamn

Distrikt

Namn, ålder och kön på barn som bor hemma

Språk som talas i hemmet
Familjens religion
Familjens intressen och hobby
Bostaden är belägen

i en stor stad

på landsbygden

i liten stad

annat

Husdjur i hemmet 			

Antal personer som bor i staden
Finns det rökare i hemmet?

Normal temperatur
Ja

Nej

Tidigare erfarenhet som värdfamilj (ge detaljer)

II. VÄRDFAMILJENS ÖNSKEMÅL
Vi skulle föredra:

En kvinna

Ålder 		

En man

Antingen eller

Rökare

Ej rökare

Nationalitet och/eller andra önskemål

Fyll i vid begäran om specifik ungdom:
Namn
Adress
Postnummer		

Ort			Land

Sponsrande lionklubb
Period vi kan vara värd
Tidigaste ankomstdatum
Senaste avresedatum
Flygplats som föredras för ankomst/avresa
Vi bekräftar att förälder/vårdnadshavare kommer att finnas i hemmet under besökarens vistelse. I förhållande till ungdomen och andra involverade värdfamiljer är vi införstådda med att vi måste släppa
kontakten med ungdomen när han eller hon besöker andra värdfamiljer.
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LIONS UNGDOMSLÄGER OCH UNGDOMSUTBYTE ANSÖKAN FÖR VÄRDFAMILJ (fortsättning)
Namnteckning av värdfamiljens förälder/föräldrar 				

Datum

III. SKADELÖSHETSFÖRBINDELSE

Genom denna namnteckning ger jag/vi förälder/vårdnadshavare tillåtelse att denna ungdom reser och vistas på en godkänd plats under en specifik period samt bor i ett av Lions godkänt hem eller Lions läger.
Jag/vi samtycker till att befria Lions alla medlemmar eller värdfamiljer, lionklubb, Lions distrikt/multipeldistrikt eller Lions Clubs International från allt finansiellt eller annat ansvar i händelse av ungdomens
sjukdom, dödsfall, juridisk eller moralisk oansvarighet samt hålla dem skadeslösa avseende alla kostnader som har ådragits.
Jag/vi samtycker även till att denna ungdom inte får framföra något motorfordon under deltagande i detta program om ungdomsläger och ungdomsutbyte. Denna ungdom skall återvända till sitt hem efter lägrets/
utbytets slut, såvida inte jag/vi har erhållit skriftligt godkännande, finansiella medel och destination dit han/hon ska resa. I sådant fall skall Lions ansvar upphöra när denna ungdom lämnar Lions värdfamilj eller
Lions läger. Jag/vi samtycker även till att reglerna för programmet kommer att följas av oss. I händelse av att reglerna bryts är jag/vi införstådda med att ungdomen kommer att skickas hem till sin bostad på
egen bekostnad.
Namnteckning

IV. INFORMATION OM LIONS VÄRDKLUBB
Klubb			Distrikt
Postnummer		

Ort			Land

Namn på medlem som samordnar värdarrangemang
Adress
Postnummer		

Ort			Land

Telefon bostad
Telefon arbete		
E-post
Jag har personligen intervjuat ovanstående värdfamilj och har granskat deras ansökan. Jag intygar att den har fått all nödvändig information om programmets krav och arbetssätt samt är kvalificerad
att vara värdfamilj.
Namnteckning av lionklubbens president eller ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte				

Datum

V. SKALL FYLLAS I AV VÄRDENS ORDFÖRANDE FÖR UNGDOMSLÄGER OCH UNGDOMSUTBYTE
Ungdom anvisad till: (Familjens namn)

Adress

Postnummer

Ort

Land

Telefon bostad

Telefon arbete

E-post

Försäkring

Kontakt vid olycksfall		

Passnummer

Researrangemang - ankommer med flyg nummer 		

avreser med flyg nummer

Ordförande som ansvarar för ungdomen

Adress

Postnummer

Ort

Telefon bostad

Telefon arbete

E-post

Andra värdfamilj

Datum värdfamiljens information skickades till sponsrande distrikt/multipeldistrikt

Mellanlandningar
Land

VIKTIGT: Detta formulär samlar in preliminär information om möjliga värdfamiljer i programmet om ungdomsläger och ungdomsutbyte.
För att skydda personlig information kommer denna endast att användas inom programmet och kommer inte att vidarebefordras utanför
programmet utan godkännande i förväg.

Följande personer måste erhålla en kopia av denna ansökan:
1. Multipeldistriktets ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte - sponsrande land (om tillämpligt) 4. Multipeldistriktets ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte - värdland (om tillämpligt)
2. Distriktets ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte - sponsrande land
5. Distriktets ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte - värdland
3. Sponsrande lionklubb
6. Lions värdklubb
Om värdfamiljen väljs av de Lions som organiserar lägret/utbytet kan ytterligare information krävas, för att hjälpa till med ungdomens researrangemang. Ytterligare detaljer kan omfatta till exempel information
om pass, allergier eller annan information som bedöms viktig av Lions lokala medlemmar.
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