
Applicants YCE Students from Finland, ohje

Hakijan, huoltajan/huoltajien ja Klubin vastuu Lionin pitää täyttää kaikki lomakkeen osiot.         
(I – V, palauta lomake piirin nuorisovaihtajalle YCEC:lle (Leena Kuismanen), saat lomakkeen 
numeroituna takaisin, lomakkeen numeroinnin jälkeen täytetään kohta XII eli allekirjoitukset, 
jonka lähetätte yhdessä klubin vastuu Lionin kanssa takasin YCEC:lle sekä alla olevat 
dokumentit)

Hakija huolehtii pakolliset liitteet:

 passikuva (jpg)

 kirje perheelle ”Dear Host Family”

 yksi tai useampi perhekuvaa

 kopio hakijan passista tai virallisesta henkilökortista, tai maan vaatima 
henkilöllisyystodistus

 skannaus viisumista, jos maakohde vaatii

 skannaus terveys- ja vastuuvakuutuskorteista

 skannaus tämän lomakkeen allekirjoitusosiosta (lomakkeen numeroinnin jälkeen)

Nuorisovaihdosta vastaava (YCEC) huolehtii:

 tarvittaessa allekirjoitussivun skannauksesta, 

I. Preferred youth camp and exchange alternatives

Hakijan mahdolliset vaihtopäivät

Hakijan valitsemat 3 maakohdetta

YCEC lopullinen kohde

II. Applicant´s basic data (if not available for the moment = jos ei tiedossa: vastataan”in 
request = pyynnössä/haussa, tai No = ei)

Osioon täytetään vaaditut tiedot

III. Applicant´s additional data (if not available for the moment = jos ei tiedossa: 
vastataan”in request = pyynnössä/haussa, tai No = ei)

Osioon täytetään vaaditut tiedot

IV. Applicant´s family data/ information if we need to have contact with family= tiedot 
tarvitaan, jos perheeseen pitää ottaa yhteyttä

Osioon täytetään vaadittavat tiedot



V. Reponsible lions club data

Osioon täytetään lähettävän klubin tiedot sekä X kohtaan kuka/ketkä vastaavat 
vaihtajan vaihtoon liittyvistä kustannuksista

Allekirjoituksilla vahvistetaan, että hakija on hyväksytty ottamaan osaa Lionsien 
kansainväliseen nuorisovaihtoleiriin ja vaihto-ohjelmaan, hakijaa ja perhettä on 
informoitu ohjelman säännöistä ja tavoitteista, mukaan lukien isäntäperhe vastuusta 
saapuville vaihtonuorille.

VI. Lions multi distric or distric data

Kohdassa on piirin nuorisvaihdosta vastaavan (YCEC) tiedot valmiina eli Leena 
Kuismanen

VII. Authorized YCE chairperson responsible and controller for this form

Kohtaan tulevat vaihtomaasta vastaavan YCEC, täydentyvät myöhemmin eli hakijan ei 
tarvitse laittaa tähän mitään

VIII. Agreement and commitment by applicant ohjeita

Hakijan velvollisuudet:

Jos hakija valitaan vaihto-ohjelmaan, hänen tulee noudattaa vaihto-ohjelman sääntöjä.

Omat matkat eivät ole sallittuja. Ohjelma ei ole turismia, muodollista koulutusta tai. 
Moottoriajoneuvon kuljettaminen ei ole sallittua.

Vakava sääntöjen rikkominen voi johtaa vaihto-ohjelman keskeyttämiseen. 
Keskeyttämispäätöksen tekee YCE-puheenjohtaja. Lisäkulut keskeytyksestä tulevat 
vaihtonuoren itsensä maksettaviksi.

Nuori vahvistaa allekirjoituksellaan että

 on saanut Lioneilta riittävästi tietoa vaihto-ohjelmasta ja on lukenut huolellisesti 
lomakkeen ohjeet

 sitoutuu vaihto-ohjelmaan

 hänellä on vaihtoa varten riittävä vakuutusturva, joka sisältää esim. 
kotiinkuljetuksentapaturmat, hoitokulut, matkatavarat ja vastuuvakuutuksen

IX. Indemnity agreement by parent or guardian ohjeita

Huoltaja sallii allekirjoituksellaan nuoren matkustamisen ja oleskelun vaihto-ohjelma-
aikana Lion-perheessa tai Lionien järjestämässä perheessä sekä leirillä.

Huoltaja vapauttaa Lionit, isäntäperheet ja Lion-järjestäjät taloudellisesta tai muusta 
vastuusta nuoren sairastumis- tai kuolemantapauksessa sekä oikeudellisissa tai 
moraalisissa kysymyksissä.

Huoltaja sitoutuu siihen että



 nuori ei saa ajaa moottoriajoneuvoa

 vaihtojakson päätyttyä nuori palaa kotiin, paitsi jos vanhemmat antavat muuhun 
kirjallisen luvan sekä maksavat kulut. Tässä tapauksessa Lionien vastuu loppuu siihen, 
kun nuori lähtee isäntäperheestä tai leiriltä.

 perhe noudattaa Lionien sääntöjä

 sääntöjen rikkominen voi johtaa vaihdon keskeytymiseen, jolloin lisäkulut tulevat 
perheen itsensä maksettaviksi

 tarvittaessa nuori toimitetaan vaihdon aikana lääketieteelliseen hoitoon, mukaan 
lukien leikkaushoito, jos pätevä lääkäri katsoo hoidon välttämättömäksi

 nuorelle on hankittu riittävä vakuutusturva, joka sisältää esim. kotiinkuljetuksen, 
tapaturmat, hoitokulut, matkatavarat ja vastuuvakuutuksen.

                   HUOM! Are you from a country of Europe? Muista merkitä Yes 

X. Lions youth camp exchange GDPR information and consent from only for European 
Countries

                    GDPR tietosuoja-asetus vain Euroopan maille

Allekirjoituksella annetaan Lions-organisaatiolle lupa säilyttää lomakkeen ja liitteiden    
tiedot

XI. Lions youth camp exchange DPA information form

Tähän kohtaan tulee tiedot, kun hakija on hyväksytty vaihto-ohjelmaan eli jää tyhjäksi

XII. Signature

Hakijan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus

Vastuuklubin edustajan allekirjoitus 

Nuorisovaihdosta vastaavan (YCEC) allekirjoitus 

Kokonaisvaihdosta vastaavan allekirjoitus tulee myöhemmin.

HUOM!

Tärkeintä on täyttää kohdat I – V huolellisesti ja palauttaa lomake YCEC:lle, hoitaa valmiiksi 
vaaditut dokumentit ja kun saa takaisin numeroidun hakemuksen, niin sitten hankitaan 
allekirjoitukset kolmeen ensimmäiseen kohtaan.


