Generelle vilkår 2019/2020
1. Programpriser og øvrige utgifter
Programprisen inkluderer
• Råd og veiledning samt gjennomlesning av søknad til vertsorganisasjonen
• Kontaktperson hos Explorius som er til rådighet med informasjon, hjelp og støtte før, under og etter utvekslingsoppholdet
• Lokal kontaktperson i vertslandet under hele oppholdet
• Plassering i en utvalgt vertsfamilie (plasseringsgaranti på Classic-programmet i USA)
• Skoleplass (på Select-programmene betales skolepenger til vertsskolen. Programprisen avhenger av skolevalg. USA Academic Choice,
USA Academic Choice Boarding og UK Academic Choice har fast programpris)
• 24-timers nødtelefon i Norge og vertslandet
• Mulighet for å kontakte referanseelever før avreise
• Forberedelse ved Get Ready-møte for studenten og foresatte før avreise (obligatorisk)
• Flyreise tur/retur fra Oslo til sluttdestinasjonen (vær oppmerksom på at flyskatt/drivstofftillegg ikke er inkludert i prisen, se nedenfor)
• Soft Landing Camp i de landene som tilbyr dette*
• Orientering i vertslandet
• Explorius diplom ved fullført opphold
Den avtalte programprisen følger individuelle avtaler.
*Dersom studenten får plassering tett opp til skolestart og ikke får deltatt på Soft Landing Camp refunderes kr 2 500,–
på USA-programmet og kr 1 500,– til øvrige destinasjoner. Velger studenten å ikke delta, medfører ingen rabatt.
Programprisen inkluderer ikke
• Vaksiner og legeundersøkelser i Norge
• Avbestillingsforsikring Classic og Academic Choice. Standard: kr 695,–. Utvidet: 10% av programavgiften
• Avbestillingsforsikring Select. Standard: kr 1 500,–. Utvidet: kr 15 000,–
• Programforsikring eller reise-, sykdom-, ulykke- og ansvarsforsikring
• Visumavgifter og utgifter i forbindelse med anskaffelse av visum
• Lommepenger (Explorius anbefaler at studenten har tilgang til kr 2 500,– per måned)
• Skolebøker/skolemateriale, lunsjpenger, skoleaktiviteter, ev. skoleuniformer, fritid- og sosiale aktiviteter
• Reise i Norge i forbindelse med informasjonsmøte, visumsøknad, avreise og ankomst
• Flyskatt og drivstofftillegg; faktureres på sluttfaktura
• Eventuelle valutatillegg; faktureres på sluttfaktura
• Tillegg for spesiell diett/kosthold (vegetarmat/glutenfri mat), allergi; faktureres på sluttfaktura
• Tillegg for områdevalg/delstatsønske
• Bagasjeavgift på innenriksfly i USA (ca. $ 25)
• Ev. vaksiner og legeundersøkelser i vertslandet (det kan være aktuelt med tilleggsvaksiner avhengig av området studenten bor i,
samt at det kan være påbudt med en legeundersøkelse før man får delta i idretter og andre fritidsaktiviteter
Valutakurser
Programavgiftene for 2019/20 er basert på valutakurser pr. 04.05.2018.
Rabatter
• Søskenrabatt: Explorius tilbyr kr 5 000,– i rabatt dersom et søsken har vært på utveksling ett skoleår, uansett hvilken organisasjon han/
hun har reist med. Det kreves dokumentasjon på fullført utveksling før rabatten gis.
• Direkte plassering: dersom studenten finner egen vertsfamilie og familien godkjennes av vår samarbeidsorganisasjon, vil Explorius gi en
rabatt på kr 5 000,–. Studenten kan ikke være i slekt med vertsfamilien og heller ikke har samme morsmål. Bytter studenten vertsfamilie
i løpet av utvekslingsåret, frafaller rabatten.
• Vertsfamilierabatt: tar studentens foresatte inn en utvekslingsstudent i Norge for ett skoleår, vil gir Explorius en programrabatt på
kr 10 000,–. Blir studentens foresatte vertsfamilie i en kortere periode, gis en rabatt på kr 5 000,–. Den utenlandske studenten må tas
imot i Norge samme år, året før eller året etter at studenten selv er på utveksling for at rabatten skal gis.
Søskenrabatt og rabatt for direkte plassering avregnes på sluttfaktura, mens rabatten for å være vertsfamilie utbetales etter at den norske
studenten har returnert til sine foresatte fra sitt utvekslingsår.

2. Opptakskrav
En student kan aksepteres til programmet hvis hun/han:
• Viser modenhet, motivasjon og fleksibilitet
• Ikke har fullført videregående skole
• Studerer heltid semesteret før avreise
• Har minimum karakter tre i alle fag
• Har gode kunnskaper i engelsk både skriftlig og muntlig
• Har god fysisk og psykisk helse de siste to årene før avreise
Studenten vil være midlertidig tatt opp i programmet til våre samarbeidspartnere i vertslandet har gjennomgått den komplette søknaden
og innvilget denne.
Dersom studentens helsetilstand eller andre forhold endres etter programopptak er det studentens plikt å gi beskjed til Explorius.
Explorius vil ta en avgjørelse om studenten kan delta i programmet. Ved tilbakeholdte helsemessige opplysninger av enhver art,
manglende vaksiner innen frist, manglende fremsendelse av dokumenter eller konfliktopptrappende kommunikasjon med Explorius, kan
studentens opptak bli trukket tilbake og innbetalt programavgift med unntak av depositum betales tilbake.
3. Opptak på særskilte vilkår
Studenter plikter å opplyse Explorius skriftlig om eventuelle allergier, helsemessige opplysninger og/eller ev. andre personlige
opplysninger som kan ha innflytelse på studentens plassering, senest ved påmelding til programmet.
Studenter som har/har hatt mindre alvorlige helseplager kan kun tilbys opptak i programmet på særskilte vilkår. Helseplager kan være
allergier, dietter, eller kroniske fysiske og/ eller psykisk sykdom. Studenter tatt opp på særskilte vilkår har ikke mulighet for å velge område
eller delstat. Dersom Explorius ikke lykkes med å plassere studenten innen en fastsatt dato, finnes følgende muligheter:
• Studenten kan annullere og få tilbake innbetalt programpris med unntak av depositum. Flyskatter og drivstofftillegg, evt. visumavgift,
samt andre kostnader som forsikring, vaksinasjoner, legeundersøkelser og reisekostnader ifm. deltagelse på Get Ready-møter og
visumsøknad refunderes ikke.
• USA-studenter kan fortsette å vente på plassering inntil 30. september. Dersom organisasjonen i USA ikke lykkes vil hele programprisen
bli refundert.
• Studenter på Classic-programmet kan velge å bytte til Select High School-programmet. Dette programmet har en høyere programpris,
men tilbyr noen valgmuligheter Classic-programmet ikke tilbyr. Select High School-programmet har større mulighet til å ta inn studenter
med helseutfordringer fordi man betaler for vertsfamilier og skoleplasser og dermed kan stille høyere krav til tilrettelegging. Muligheten
for dette byttet tas opp til vurdering av vertsorganisasjonen på individuell basis.
Plasseringsgarantien for USA-studenter gjelder ikke for studenter som er tatt opp i programmet på særskilte vilkår.
4. Avtalens varighet
Avtalen gjelder fra en signert kopi av generelle vilkår er registrert mottatt hos Explorius, og frem til utvekslingsprogrammet er avsluttet
ved studentens hjemkomst eller ved at ansvaret er ført tilbake til studentens foresatte. Avreisetidspunkt til vertslandet er avhengig av
skolestart. Explorius tar forbehold om sen plassering, som kan innebære at studenten kommer frem til vertslandet etter skolestart. Dette
påvirker ikke oppholdets kvalitet og utløser ingen programrabatt.
5. Samarbeidende organisasjon
Explorius sikrer en plass for utvekslingsstudenten hos en samarbeidsorganisasjon. Samarbeidsorganisasjonen rekruterer, bakgrunnssjekker
og aksepterer vertsfamilier og har ansvaret for studenten under utvekslingsoppholdet. Skoleplassen søkes på den offentlige skolen som ligger
i vertsfamiliens nærområde. Studentens visum/oppholdsgrunnlag er koblet til den lokale samarbeidsorganisasjonen.
Explorius og studentens samarbeidsorganisasjon kan ta beslutninger på vegne av studenten og i studentens interesse, for eksempel
bytte av vertsfamilie eller skole hvis dette blir nødvendig. Studenten og hans/hennes foresatte plikter å respektere disse beslutningene.
Studentens foresatte kan ikke fatte beslutninger for studenten mens studenten er i utvekslingsprogrammet.
6. Formelle krav for innreise og opphold i vertslandet
Utvekslingsstudenten og hans/hennes foresatte plikter å sette seg inn i eventuelle formelle krav for studentens innreise til og opphold
i vertslandet, slik som visum, oppholdstillatelse eller annet. Det er studentens ansvar å søke visum til vertslandet (for de landene som
krever visum). Explorius sender studenten instruksjoner for visumsøknaden. Studenten og hans/hennes foresatte er selv ansvarlige for
at studenten oppfyller eventuelle krav til innreise og opphold i vertslandet.
7. Forsikringer
Studenten anbefales å kjøpe en minimumsforsikring gjennom Explorius. Forsikringen dekker; reise, helse, ansvar og ulykke. Explorius
gjør oppmerksom på at pre-eksisterende sykdom ikke dekkes av denne forsikringen. Det anbefales at studenter med pre-eksisterende
sykdommer tegner en egen forsikring som dekker ev. behandling av disse sykdommene. Dersom studenten ønsker å utøve en
risikosport* på utveksling må det tegnes en risikosportforsikring. Gjennom Explorius koster denne kr 995,–. Eventuelle krav under
forsikringsperioden, er et forhold mellom forsikringsselskapet og studenten som er forsikret. Explorius megler ikke mellom partene.
*snowboard, dykking, surfing, hesteridning, kampsport, med mer.

8. Vertsfamilie
Samarbeidsorganisasjonen i vertslandet godkjenner vertsfamiliene. Prosessen styres av lokale lover og regelverk. Godkjenningsprosessen
inkluderer bl.a. innhenting av politiattest på alle over 18 år som bor fast i vertshjemmet og hjemmebesøk.
Explorius informeres om studentens plassering når vertsfamilien, skoleplass og kontaktperson er bekreftet av samarbeidspartneren. Deretter
kontakter Explorius studenten. Studenten forventes å ta kontakt med vertsfamilien så fort hun/han har fått informasjon om plasseringen sin.
Studenten skal gjøre sitt beste for å tilpasse seg vertsfamilien, og hun/han må være innforstått med vertsfamiliens regler. Studenten
forventes å godta plassering hos en familie av annen etnisk opprinnelse, religion eller livsstil, enn studenten har selv. Studenter må være
forberedt på å dele rom med et vertssøsken av samme kjønn.
Det er ikke uvanlig at vertsfamilier velger å ta inn to studenter. Studenter må derfor være forberedt på å få en såkalt ‘dobbelplassering’.
I slike tilfeller forutsettes det at studentene ikke snakker samme språk. I noen land mottar vertsfamilie pengestøtte, som skal kunne dekke
noen av de utgiftene som familien har ved å være vertsfamilie.
9. Kommunikasjon
Etter påmelding til programmet vil Explorius kommunisere med studenten og foresatte på e-post, telefon og brev. Derfor er det viktig at
Explorius har riktig kontaktinformasjon til både student og foresatte og holdes oppdatert om evt. endring av disse.
Explorius har direkte kontakt med studenten, som forplikter å svare på alle henvendelser, samt å fylle ut evalueringer fra Explorius og
dens samarbeidsorganisasjon i vertslandet før, under og etter oppholdet.
All kommunikasjon vedrørende studenten fra foresatte til vertslandet skal gå gjennom Explorius. Explorius’ samarbeidsorganisasjon
og studentens lokale kontaktperson i vertslandet er kontaktledd for studenten, men Explorius er kontaktledd for foresatte. Studentens
foresatte skal ikke ta kontakt med samarbeidsorganisasjon eller den lokale kontaktpersonen direkte. Brudd på denne regelen kan medføre
hjemsendelse av studenten.
Høflig kontakt mellom foresatte og studentens vertsfamilien er vanlig, men foresatte skal under ingen omstendigheten ta kontakt med
vertsfamilien dersom det gjelder et problem. I disse tilfelle skal all kommunikasjon foregå gjennom Explorius.
10. Avbestillingsregler og avbestillingsforsikringer
Det er frivillig å tegne avbestillingsforsikring. Explorius anbefaler at man tegner en avbestillingsforsikring slik at studenten er sikret dersom noe
uforutsett skulle skje. Vær oppmerksom på at avbestillingsforsikringen kun er gjeldende dersom den blir tegnet ved påmelding til programmet,
dvs. hvis kostnaden for den aktuelle avbestillingsforsikringen blir innbetalt sammen med den første delbetalingen (ref. betalingsplan). Det er ikke
mulig å endre avbestillingsforsikring etter at denne er betalt.
• Ved avbestilling innen 2. mai i avreiseåret, beholder Explorius depositum samt 25% av den totale programprisen
• Ved avbestilling mellom 3. mai og 30. juni i avreiseåret, beholder Explorius depositum samt 30% av den totale programprisen
• Ved avbestilling mellom 1. juli og 31. juli vil Explorius beholde depositum samt 50% av den totale programprisen
• Ved avbestilling syv dager eller mindre før avreise eller etter 31. juli avreiseåret (den av datoene som kommer først) refunderes
ingen omkostninger for utvekslingsåret
Standard avbestillingsforsikring - Classic og Academic Choice kr 695,– og Select kr 1 500, –
Dersom studenten, studentens foresatte eller søsken skulle komme ut for en ulykke, med alvorlig skade, sykdom, eller dødsfall som hindrer
studenten i å reise, vil hele programprisen bli refundert med unntak av depositum og avbestillingsforsikring. Dette krever dokumentasjon fra
lege hvor det oppgis grunn.
Utvidet avbestillingsforsikring - Classic og Academic Choice 10% av programprisen og Select kr 15 000,–
Med utvidet avbestillingsforsikring kan studenten avbestille uten grunn og trenger heller ikke dokumentasjon fra lege. Studenten
får tilbake hele programprisen med unntak av depositum så lenge avbestillingsskjema kommer inn mer enn en uke før avreise. Ved
avbestilling mindre enn syv dager før avreise trer betingelsene for standard avbestillingsforsikring i kraft.
Uavhengig av hvilken type avbestillingsforsikring som velges, refunderes ikke depositum, flyskatter- og drivstofftillegg, ev. visumgebyr
samt øvrige utgifter som f.eks. programforsikring/ eller reise-, sykdom-, ulykke- og ansvarsforsikring, vaksinasjoner, legeundersøkelser og
reiseutgifter ifm. deltagelse på Get Ready-møter og visumsøknad.
Dersom studenten ønsker å ende programmet etter kontraktsinngåelse må det sendes inn et avbestillingsskjema til info@explorius.no. Merk at
avbestilling gjelder fra datoen Explorius mottar avbestillingsskjema og at evt. refusjon kan ta opptil tre uker fra dato vi mottar avbestillingsskjema
11. Avslutning av påbegynt utvekslingsprogram før programslutt
Utvekslingsoppholdet anses påbegynt når fullt vederlag er betalt og studenten har påbegynt reisen til vertslandet. Dersom studenten
ønsker å trekke seg fra utvekslingsprogrammet etter avreise til vertslandet, må dette meddeles skriftlig til Explorius. Dersom programmet
avsluttes før planlagt hjemreise, vil ikke Explorius være erstatningsansvarlige for programprisen eller andre utgifter i forbindelse med
utvekslingen. Dette gjelder både i tilfeller der studenten, uansett årsak, blir sendt hjem av vår partnerorganisasjon, og i de tilfeller hvor
studenten selv, uansett årsak, velger å trekke seg fra programmet før programslutt. Eventuelle merkostnader, som flybilletter e.l. som
følger av slik avslutning dekkes av studenten og studentens foresatte.

12. Studentens plikter under studentutvekslingsprogrammet - kontraktbrudd og konsekvenser
Explorius og samarbeidspartnere har programregler som studentene må følge. De engelskspråklige reglene til vår samarbeidspartner følger
med søknaden. Brudd på reglene medfører kontraktsbrudd ovenfor Explorius. Explorius og/eller Explorius’ samarbeidspartnere i vertslandet
har rett til å avslutte utvekslingsoppholdet ved å beslutte hjemsendelse av studenten. Explorius gjør spesielt oppmerksom på at brudd på
reglementet og/eller nasjonale og lokale lover i vertslandet, kan medføre beslutning om hjemsendelse uten foregående varsel eller dialog om
dette med studenten eller hans/hennes foresatte. Det forventes at studenten er motivert, fokusert og dedikert i sitt skolearbeid. Studenten
må bestå i alle fag. Studenten som ikke følger skolens regler og/eller ikke består i et fag, risikerer å miste skoleplassen og måtte avbryte
utvekslingsoppholdet. Hjemsendelse som følge av brudd på regler eller dårlige skoleresultater gir ikke rett til refusjon av programprisen eller
andre utgifter i forbindelse med utvekslingen. Explorius kan ikke holdes ansvarlig ved slik avslutning av oppholdet. Eventuelle merkostnader
som følge av slik avslutning, som for eksempel flybillett hjem til Norge, dekkes av studenten eller hans/hennes foresatte.
13. Reklamasjon
Dersom Explorius’ ytelse i henhold til den individuelle avtalen er forsinket eller mangelfull, eller dersom studenten og hans/hennes foresatte
mener at Explorius handler i strid med avtalen, må Explorius ha mottatt skriftlig begrunnet reklamasjon innen rimelig tid, og senest én måned
etter hjemkomsten. Explorius forbeholder seg retten til å foreta retting av forhold som eventuelt innebærer forsinkelse, mangel eller annet
kontraktsbrudd. Et eventuelt krav om prisavslag og/eller erstatninger er under enhver omstendighet begrenset til maksimalt et beløp lik
vederlaget for denne avtalen. Ved vesentlig kontraktsbrudd har studenten og hans/hennes foresatte rett til å heve denne avtalen.
14. Ansvarsbegrensning for Explorius
Dersom forhold som ligger utenfor Explorius’ kontroll, herunder, men ikke begrenset til force majeure, skulle medføre at gjennomføringen
av denne avtalen skulle bli betydelig vanskeliggjort, tidkrevende eller kostbar, bortfaller Explorius’ forpliktelser etter denne avtalen uten
ansvar for Explorius. Dersom en stat/myndighet etter avtaleinngåelsen beslutter å endre gjeldende regelverk som på noen måte påvirker
Explorius’ rettigheter eller plikter i henhold til avtalen, har Explorius rett til ensidig å bringe avtalen til opphør med umiddelbar virkning.
Dersom det fra studentens side oppstår omstendigheter som vesentlig endrer eller forringer de forutsetninger som er lagt til grunn for
opptak til utvekslingsprogrammet, forbeholder Explorius seg retten til å trekke tilbake tilbudt programplass, hvorpå Explorius forpliktelser
jamført denne avtalen bortfaller, og uten ansvar for Explorius. Explorius garanterer ikke at utvekslingsåret til studenten blir godkjent. Dette
er en avtale mellom studenten og studentens skole/fylkeskommune. Explorius garanterer ikke at studenten kommer til vertslandet før
skolestart. I noen tilfeller vil studenten bli nødt til å reise direkte til vertsfamilien, og vil ikke ha mulighet til å reise på Soft Landing Camp.
15. Tvister
Eventuelle tvister i forbindelse med avtalen skal behandles av de ordinære domstoler i Norge og etter norsk lov.
16. Forbehold
Explorius tar forbehold for evt. trykkfeil i brosjyren, generelle vilkår eller på hjemmesiden, samt for eventuelle endringer, som Explorius er
nødt til å foreta etter at brosjyren er trykt.

Programregler
Generelle regler
• Explorius Education AS har en kontraktfestet avtale med studentens foresatte, og forpliktelser overfor studenter som er under 18 år,
fyller 18 år under utvekslingen og har fylt 18 år ved ankomst til vertslandet. Alle studenter må forholde seg til Explorius sine regler og
retningslinjer.
• Alle nåværende og tidligere psykiske tilstander må informeres om til Explorius i sin helhet før søknadsprosessen starter. Dersom
studenten utvikler en psykisk eller fysisk lidelse i løpet av programmet, har Explorius rett til å kreve at studenten søker behandling
hos godkjent helsepersonell. Hvis tilstanden vurderes som alvorlig av helsepersonell kan Explorius kreve at studenten returnerer
hjem for videre oppfølging.
• Studenten må følge vertsfamiliens regler, delta i deres daglige liv og involvere seg i lokalmiljøet. Studenten må vise respekt og til
enhver tid informere vertsfamilien om hvor studenten befinner seg.
• Alle studenter må akseptere tildelt vertsfamilie av ulik bakgrunn, herav seksuell legning, etnisitet og religion. Studenten skal tilpasse
seg vertsfamilien, respektere deres regler og skikker, og ta ansvar.
• Oppmøte på skolen er obligatorisk
o Studenten må møte opp på skolen hver dag og følge skolens regler i henhold til fravær.
o Studenten skal opprettholde minst karakteren C i alle fag*.
• Bruk av mobiltelefon og andre medier bør begrenses for å unngå hjemlengsel.
• Foresatte skal ikke kontakte vertsorganisasjon direkte, hvis dette ikke på forhånd er klarert med Explorius.
• Studenten må følge vertslandets lover og regler.
• Forhold av seksuell karakter skal følge vertslandets lover.
• Besittelse, kjøp eller bruk av narkotika er forbudt.
• Konsum av alkohol er forbudt. (Unntak kan være de landene der lokal lov tillater dette og bare når det tilbys og konsumeres sammen
med vertsforeldrene i vertsfamiliens hjem).
• Studenten kan ikke ansettes i en jobb.
• Studenter som opplyser i søknaden at de ikke røyker, kan ikke røyke i løpet av programmet. Studenter som opplyser at de røyker, må
følge retningslinjer som deres vertsfamilie, skole og lokalsamfunnet kan ha med hensyn til røyking. Vær oppmerksom på at i noen
land eller stater er det forbudt for studenter under en viss alder å røyke eller snuse. **
• Studenten kan ikke foreta dagsturer alene, (unntatt reise til og fra skolen) uten samtykke fra vertsfamilien. Det er aldri tillatt å reise
alene utenfor vertslandet.
• Studenten kan få tillatelse til å reise på overnattingstur for å besøke slektning eller venn som er over 25 år og har gjennomgått
bakgrunnssjekk, godkjent av foresatte og godkjent av vertsorganisasjonen.

•

•

•
•
•

Reise er tillatt sammen med;
o Vertsfamilien
o Skolerepresentant
o Turoperatør godkjent av vertsorganisasjon
o Idrettsklubb eller andre organisasjoner med voksne ledsagere.
Foresatte frarådes å besøke utvekslingsstudenten. Hvis foresatte ønsker å besøke studenten, bør besøket skje mot slutten
av programmet eller i forbindelse med ferie- og helligdager (i maksimalt syv dager) og være godkjent på forhånd av både Explorius og
vertsorganisasjonen. Studenten kan ikke være fraværende fra skolen pga. besøk. (Vertsfamilien er ikke forpliktet til å tilby overnatting
til de foresatte). For programmer kortere enn tre måneder er det ikke tillatt med besøk.
Det er ikke anbefalt å reise hjem i løpet av programmet, men det kan tillates om det søkes om i god tid før utvekslingen starter, med
“Program Release Form” signert av foresatte. Eventuelle hjemreiser kan ikke medføre fravær fra skolen. (Unntak er nødsituasjoner,
for eksempel dødsfall i nær familie eller medisinsk nødsituasjon som må behandles i hjemlandet). ***
Studentens deltagelse ved Pre-Departure-Orientation (PDO) og orienteringsmøte ved ankomst er obligatorisk.
Karakterutskrift fra skolen i vertslandet og godkjenning av skoleåret er studentens ansvar.

Vær oppmerksom på at vertslandets lover kan fravike fra lover i hjemlandet, og brudd på ovennevnte regler kan føre til alvorlige
konsekvenser og/eller kan resultere i kansellering av programmet.
* Minimumskarakteren C er nødvendig for alle studenter til USA, Australia, Japan, Storbritannia, og i alle land hvis studenten planlegger å
få året godkjent.
** Røyking er aldri tillatt i Frankrike
*** Avgifter kan påløpe.

Spesifikke regler – Følgende er ikke tillatt:
•
•
•
•
•

•
•

Haike
Skyting, besittelse eller håndtering av skytevåpen eller andre våpen (unntatt hvis praktisert i klubb etter bestemte regler)
Sexting, det vil si sending eller deling av seksuelt eksplisitt digitalt bilder, videoer, tekstmeldinger eller e-postmeldinger
Bli gravid eller gjøre noen gravid
Livsendrende avgjørelser:
o Giftemål
o Endring av kjønn eller seksuell identitet
o Konvertering til annen religion
o Endre nasjonalitet
o Tatoveringer
o Piercinger
Kjøre eller kjøpe et motorisert kjøretøy (bil, motorsykkel, båt eller noe annet kjøretøy).
o USA: Kjøretimer er tillatt med en autorisert kjørelærer.
Australia: kjøring av “quads” er tillatt dersom det er godkjent av vertsfamilie og foresatte og tilleggsforsikring er ordnet. Det er kun
tillatt å kjøre på private områder, ikke på offentlige veier.

Enhver student som bryter ovennevnte regler vil bli returnert til hjemlandet umiddelbart på foresattes regning.

Reglene er satt for å sikre studenten en vellykket gjennomføring av utvekslingsprogrammet. Explorius tar ansvar for å hjelpe studenten
med å lykkes og med å gjennomføre programmet på en god måte, og har derfor en prosess for å håndtere situasjoner dersom studenten
bryter reglene.
Denne prosessen innebærer “round table discussions”, “positive action plan” og til slutt “final warning”. Dette involverer studenten,
vertsfamilien, lokal koordinator og Explorius-programkoordinator. Formålet er å kartlegge handlingen når en student ikke har fulgt
reglene, og hvilke tiltak som kreves, samt potensielle konsekvenser av regelbruddet.
Jeg aksepterer herved og er enig i ovenstående regler

Signatur student 								

Dato

Signatur foresatt 								

Dato

Signatur foresatt								

Dato

Vi takker for at du har valgt Explorius Education AS. Explorius er en del av Educatius Group AB som består av flere partnerorganisasjoner
innenfor utveksling for ungdom. Educatius Group AB tilbyr ungdom muligheten til å studere i utlandet og oppleve en ny kultur gjennom
læring.
Vi har strenge krav til håndtering av personlige opplysninger og sørger for at vi til enhver tid kontrollerer hvordan vi håndterer disse, også i
forbindelse med markedsføring.
Personopplysninger deles kun med våre godkjente samarbeidsorganisasjoner.
Vennligst spesifiser dine preferanser ved å krysse av for “Ja” eller “Nei”:
[ ] Ja [ ] Nei - Jeg godkjenner at Educatius Group AB lagrer mine / mitt barns personopplysninger
[ ] Ja [ ] Nei - Jeg godkjenner at Educatius Group AB sender meg nyhetsbrev og personlige tilbud
[ ] Ja [ ] Nei - Jeg godkjenner at Educatius Group AB deler mine bilder og videoer for markedsføringsformål

Betalingsplan
– Academic Choice 2019/2020
Faktura – grunnpris:
Delbetaling:
		
		

Depositum kr 5 000,– og ev. avbestillingsforsikring
(standard kr 695,– eller utvidet 10% av programavgiften)
Forfall 10 dager etter påmelding

Delbetaling:
		

25% av programavgiften
Forfall 1. november

Delbetaling:
		

25% av programavgiften
Forfall 1. februar

Delbetaling:
		

25% av programavgiften		
Forfall 1. april

Delbetaling:
		

Resterende programavgift
Forfall 1. juni

Faktura 2:
		
Ev. forsikring for utvekslingsåret
		
(innenfor Europa kr 4 995,–, resten av verden kr 7 995,–)
		
Ev. risikoforsikring kr 995,–
		
Ev. allergitillegg
		
Ev. områdevalg
		
Ev. valutatillegg
		
Ev. rabatter vil bli trukket fra på denne fakturaen
		
Flyskatt og brenseltillegg
		
Forfall 1. juni
		
Kontakt faktura@explorius.no vedrørende spørsmål om betaling og betalingsplan.

