
Generelle vilkår 2022/2023

Arrangøren av utvekslingsåret
Avtalen om utvekslingsåret inngås med Explorius Education AS, heretter kalt Explorius, Org nr. 992 794 941. 
Explorius kontaktes på tlf. 21 37 75 09 eller e-post info@explorius.no.

Avtalens varighet
Avtalen gjelder fra elektronisk påmelding er registert hos Explorius, og frem til utvekslingsprogrammet er avsluttet ved studentens 
hjemkomst eller ved at ansvaret er ført tilbake til studentens foresatte. Avreisetidspunkt til vertslandet avhenger 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.

Opptakskrav
Studentene blir tatt opp i utvekslingsprogrammet på bakgrunn av karakterer og et personlig intervju. Studenten bør ha minimum 
karakter tre i alle fag, ikke fullført videregående skole og være heltidsstudent semesteret før avreise. Krav til alder og språkkunnskaper 
forekommer og varierer i de forskjellinge vertslandene. For ikke-engelsktalende land anbefaler vi forberedelse til det lokale språket. 
Studenten må utvise modenhet, motivasjon og fleksibilitet og må ha hatt god fysisk og psykisk helse de siste to årene før avreise.

Studenten er midlertidig tatt opp i programmet til våre samarbeidspartnere i vertslandet har gjennomgått og innvilget den komplette 
søknaden. 

Dersom studentens helsetilstand eller andre forhold endres etter programopptak er det studentens plikt å informere Explorius. 
Explorius vil på bakgrunn av ny informasjon vurdere 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.

Opptak på særskilte vilkår
Studenter plikter å opplyse Explorius skriftlig om ev. 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 til områdeønske. Dersom Explorius ikke lykkes med å plassere 
studenten innen en fastsatt dato, finnes følgende muligheter:
•  Studenten kan kansellere og få tilbakebetalt programavgift med unntak av depositum og ev. avbestillingsforsikring. Flyskatter og

drivstofftillegg, ev. visumavgift, samt andre kostnader som forsikring, vaksinasjoner, legeundersøkelser og reisekostnader ifm.
deltagelse på visumtime refunderes ikke.

•  Dersom J1-organisasjonen i USA ikke lykkes med å plassere studenten innen 30. september utreiseåret, vil programprisen bli refundert 
med unntak av depositum, eller studenten vil bli tilbudt F1-programmet.

•  Studenter på Classic High School-programmet kan velge å bytte til Select High School-programmet. Dette programmet har en høyere
programpris, men tilbyr valgmuligheter Classic-programmet ikke tilbyr. Select High School-programmet har større mulighet til å
ta inn studenter med helseutfordringer fordi en betaler for vertsfamilier og skoleplasser og dermed kan det stilles 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.

• Råd, veiledning og oppfølging av søknadsprosessen
• 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 nøye utvalgt vertsfamilie
•  Skoleplass (på Select High School betales skolepenger til vertsskolen. Programprisen avhenger av skolevalg. Classic High School har

fast programpris)
• 24-timers nødtelefon
• Mulighet for å kontakte referanseelever før avreise
• Forberedelse ved avreisemøte for studenter og foresatte (obligatorisk)
•  Flyreise tur/retur fra Oslo til sluttdestinasjonen (vær oppmerksom på at flyskatt/drivstofftillegg ikke er inkludert i programprisen, se 

nedenfor)
• Helårs studentforsikring (gjelder kun for USA Select og Canada Select)

Programpriser
Programprisene for Classic-programmet, er baseret på valutakurser per 1. april, 2021. Explorius tar forbehold om endring av 
prisene i prislisten som følge av endring i valutakurser. Dette vil fremkomme i sluttfakturaen, se betalingsplan. På våre Select-
program opereres det med en transparent betalingsmodell, der kunden betaler en service-pakke til Explorius Education Norge og 
resterende programavgifter direkte til mottakerorganisasjonen.  Se side 5 for mer informasjon om vår betalingsplan.

Programprisen inkluderer
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• Soft Landing Camp*
• Orientering i vertslandet
• Explorius diplom ved fullført opphold
• Reunion etter endt utveksling

* Dersom studenten ikke får deltatt på Soft Landing Camp, uansett årsak, er ikke det grunnlag for kompensasjon.

Programprisen inkluderer ikke
• Vaksiner og legeundersøkelser i Norge
• Avbestillingsforsikring:

o Classic: standard: 3 950 NOK / utvidet: 9 950 NOK
o Select: standard: 5 950 NOK / utvidet: 15 950 NOK

• Helårs studentforsikring (er inkludert for USA Select og Canada Select)
• Visumavgifter og utgifter i forbindelse med anskaffelse av visum
• Lommepenger (Explorius anbefaler at studenten har tilgang til minst 2 500 NOK per måned)
• Skolebøker/skolemateriale, lunsjpenger, skoleaktiviteter, ev. skoleuniformer, fritid- og sosiale aktiviteter
• Reise og overnatting i forbindelse med ev. visumtime, avreise og ankomst
• Flyskatt og drivstofftillegg; faktureres på sluttfaktura
• Ev. valutatillegg; faktureres på sluttfaktura
• Tillegg for spesiell diett/kosthold (f.eks. vegetarmat/glutenfri mat), allergi; faktureres på sluttfaktura
• Tillegg for områdeønske på Classic-programmet
• Bagasjeavgift på innenriksfly
•  Ev. vaksiner og legeundersøkelser i vertslandet som ikke er dekket av forsikringen (det kan være aktuelt med tilleggsvaksiner 

avhengig av området studenten bor i, samt at det kan være påbudt med en legeundersøkelse før studenten får delta i 
idretter og andre fritidsaktiviteter)

Rabatter
•  Søskenrabatt: Explorius tilbyr 5 000 NOK 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 5 000 NOK. Studenten kan ikke være i slekt med vertsfamilien og heller ikke har samme morsmål. Bytter studenten
vertsfamilie i løpet av utvekslingsåret, frafaller rabatten.

• 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 i avreiseåret 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), beholder

Explorius den totale programavgiften*

*På Select-programmet gjelder egne refusjonsvilkår for innbetalt programavgift til mottakerorganisasjonen. Summen varierer utifra 
destinasjon.

Standard avbestillingsforsikring  - Explorius tilbyr en avbestillingsforsikring som gjelder hvis student eller en nær familie (foresatte / 
søsken) blir rammet av alvorlig sykdom, ulykke eller død. Legeattest kreves. Avbestillingsforsikringen gjelder også i tilfelle stengte 
landegrenser, naturkatastrofer, flystreik og reiserestriksjoner på grunn av en epidemi som ikke var kjent ved programmets bestilling. 
Med avbestillingsforsikringen får du programavgiften refundert med unntak av depositum og kostnaden for avbestillingsforsikringen. 
Avbestillingsforsikringen koster 3 950 NOK for Classic-programmet og 5 950 NOK for Select-programmet.

Søskenrabatt avregnes på sluttfaktura. Rabatt for direkte plassering blir gitt etter programmets slutt. Rabatter og/eller kampanjer kan ikke 
kombineres.

Avbestillingsregler og avbestillingsforsikringer
Det er frivillig å tegne avbestillingsforsikring. Explorius anbefaler at det tegnes 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 (ref. betalingsplan). Det er ikke mulig å endre avbestillingsforsikring etter at denne er betalt. Dersom 
studenten ønsker å avslutte programmet etter kontraktsinngåelse må det sendes inn et avbestillingsskjema til info@explorius.no. Merk 
at avbestilling gjelder fra datoen Explorius mottar avbestillingsskjema.

Ved avbestilling av programmet, uansett årsak, refunderes ikke kostnaden for avbestillingsforsikringen eller depositum.

Utvekslingsoppholdet anses påbegynt når fullt vederlag er betalt og studenten har startet 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 erstatningsansvarlig 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. Ev. merkostnader, som flybilletter e.l. som følge av slik 
avslutning dekkes av studenten og studentens foresatte.

Generelle avbestillingsregler
Disse reglene gjelder hvis du ikke har valgt avbestillingsforsikring eller dersom kriteriene for valgt avbestillingsforsikring ikke er 
gjeldende.
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Utvidet avbestillingsforsikring - Classic High School 9 950 NOK og Select High School 15 950 NOK. 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 generelle avbestillingsregler i kraft. Ved avbestilling av programmet, med utvidet avbestillingsforsikring, 
refunderes ikke kostnaden for avbestillingsforsikringen eller depositum.

Forsikringer
Det er obligatorisk å ha reiseforsikring som er gyldig gjennom hele oppholdet. Forsikring tegnet gjennom forsikringsselskapet Explorius 
henviser til, er spesialdesignet for et skoleår i utlandet og dekker sykdom, ulykker, bagasje ved reise og ansvar. Den dekker ikke tidligere 
kjente sykdommer/skader, mobiltelefoner, PC-er og/eller tannlegebesøk. Forsikringen som Explorius refererer til koster 8 950 NOK for 
reiser til land utenfor EU og 5 950 NOK for reiser til land innenfor EU. Forsikringen dekker ikke ekstremsport som f.eks ski, dykking, 
vannski, rafting o.l. Dersom studenten vil utøve disse aktivitetene, kan det kjøpes ekstra forsikring gjennom forsikringsselskapet. Ønsker 
studenten å tegne egen forsikring, må denne dekke tilsvarende. Ved å tegne egen forsikring er det studentens ansvar å sørge for at 
forsikringsdokumentene blir sendt til Explorius senest 90 dager før avreise. 

Pass, visum og helse
Enkelte av destinasjonene krever visum. Explorius kan gi råd om hvordan du søker om studentvisum, samt hvilken dokumentasjon som 
er nødvendig. Det er studenten selv som er ansvarlig for å søke om visum og sørge for at det er klart før avreise. Visumkostnader og 
reiser til og fra ambassaden er ikke inkludert i programavgiften. For flere av våre vertsland må deltakerens pass være gyldig i minst seks 
måneder etter programmets slutt. Spesifikke krav kan gjelde for vaksiner og andre helseattester i vertslandet.

Samarbeidende organisasjoner, plasseringsgaranti og sikkerhet 
Explorius sikrer en plass for utvekslingsstudenten hos en partner eller samarbeidsorganisasjon. Studentens visum/oppholdsgrunnlag er 
koblet til den lokale samarbeidsorganisasjonen. Explorius som senderorganisasjon er blant andre underlagt U.S. Department of State 
regler. For å sikre studenters sikkerhet har Explorius de samme reglene over hele verden. 

Vertsfamiliene blir godkjent på bakgrunn av en personlig søknad og besøk i hjemmet. Godkjenningsprosessen inkluderer blant annet 
hjemmebesøk, referanser og innhenting av politiattest for alle over 18 år som bor fast i vertshjemmet. Prosessen styres av lokale lover 
og regelverk. Alle studenter som er påmeldt programmet og godkjent i vertslandet, er garantert vertsfamilie. Alle vertsfamilier er 
frivillige og mottar ikke støtte, bortsett fra i Storbritannia, Irland, Spania, Japan og på vårt Select-program. Vertsfamiliene mottar 
økonomisk støtte, som dekker noen av studentens losjikostnader. Som utvekslingsstudent kan du i noen tilfeller dele soverom med en 
vertssøster/vertsbror, eller annen utvekslingstudent fra et annet land, av samme kjønn og aldersgruppe.

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. Studenten skal gjøre sitt beste for å tilpasse seg vertsfamilien, og hun/han må være inneforstått med vertsfamiliens regler. 
Studenten forventes å godta plassering hos en vertsfamilie av annen etnisk opprinnelse, religion, livsstil og seksuell legning enn 
studenten har selv. 

Ved spesielle omstendigheter kan Explorius og samarbeidsorganisasjonen ta beslutninger på vegne av studenten, ved for eksempel 
bytte av vertsfamilie eller skole. Studenten og hans/hennes foresatte plikter å respektere disse beslutningene.

Studentens plikter under utvekslingsprogrammet - kontraktsbrudd og konsekvenser
Explorius og samarbeidspartnere har programregler som studentene må følge. De lokale 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. Explorius gjør spesielt oppmerksom på at brudd på reglementet og/eller nasjonale og lokale 
lover i vertslandet, kan medføre til dialog om dette med studenten og/eller hans/hennes foresatte, eller beslutning om hjemsendelse 
uten foregående varsel. Det forventes at studenten er motivert, fokusert og dedikert i sitt skolearbeid. Studenten må bestå i alle fag. De 
som ikke følger skolens regler og/eller ikke består i et fag, risikerer å miste skoleplassen og må dermed 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. Ev. merkostnader som følge av slik 
avslutning, som for eksempel flybillett hjem til Norge, dekkes av studenten eller hans/hennes foresatte.

Kommunikasjon
Det er viktig at Explorius har riktig kontaktinformasjon til både student og foresatte. Explorius må bli informert om ev. endring av 
kontaktdetaljer (adresse, e-post eller telefonnummer). Explorius har direkte kontakt med studenten, som plikter å svare på alle 
henvendelser. 

Explorius’ samarbeidsorganisasjon og studentens lokale kontaktperson i vertslandet er kontaktledd for studenten, mens Explorius 
er kontaktledd for foresatte. Foresatte skal ikke ta kontakt med samarbeidsorganisasjonen eller den lokale kontaktpersonen direkte. 
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Høflig kontakt mellom foresatte og studentens vertsfamilien er vanlig, men foresatte skal under ingen omstendighet ta kontakt med 
vertsfamilien dersom det gjelder en uenighet/konflikt. Ved slike tilfeller skal all kommunikasjon foregå gjennom Explorius.

Formelle krav for innreise og opphold i vertslandet
Utvekslingsstudenten og hans/hennes foresatte plikter å sette seg inn i ev. formelle krav for studentens innreise 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 ev. krav til innreise og opphold i vertslandet.

Programregler 
For studentens egen sikkerhet og for å sikre en vellykket utvekslingsopplevelse, har Explorius og våre partnerorganisasjoner en rekke 
regler som studentene må følge. Disse reglene sendes elektronisk til studenten og er en del av søknaden til vertslandet. Student og 
foresatte plikter å sette seg godt inn i våre generelle villkår som blir sendt per e-post sammen med påmelingen til programmet. 
Studenten samtykker i å overholde reglene så vel som instruksjonene gitt av den lokale koordinatoren eller den ansatte i vertslandet. 
Studenten må også overholde alle føderale, statlige og lokale lover i de respektive vertslandene. Hvis noen av disse reglene blir brutt, 
forbeholder Explorius seg retten til å avslutte studentens program. Programavgiften refunderes ikke, og studenten eller foresatte må 
betale for retur til hjemlandet.

Avreisemøter 
Alle Explorius’ utvekslingsstudenter, må delta på et obligatorisk avreisemøte. Explorius ønsker at begge foresatte skal delta på møtet, 
spesielt der familien har separate husstander. Vi anbefaler også å delta på Get Ready-møtene. Nærmere informasjon om disse møtene vil 
bli sendt per e-post.

Force Majeure 
I tilfeller av Force Majeure som streik, krig, naturkatastrofer; f.eks tornadoer, tsunamier, jordskjelv, vulkaner, pandemier o.l, og 
konsekvensene av dette, er ikke studenten dekket av den obligatoriske studentforsikringen og Explorius forpliktes ikke til å betale ekstra 
utgifter eller tilbakebetale ubrukte programmidler i den forbindelse. 

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 en skriftlig begrunnet reklamasjon innen rimelig tid, og senest én 
måned etter hjemkomsten. Explorius forbeholder seg retten til å foreta retting av forhold som ev. innebærer forsinkelse, mangel eller annet 
kontraktsbrudd. Et ev. krav om prisavslag og/eller erstatning 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.

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.

Tvister
Ev. tvister i forbindelse med avtalen skal behandles av de ordinære domstoler i Norge og etter norsk lov. 

Annet
Explorius tar forbehold for mulige trykkfeil i brosjyren og for alle endringer vi må gjøre etter at brosjyren er skrevet ut (priser, 
datoendringer, transportendringer etc.).

4



Explorius betalingsvilkår - Classic-program 
Prisene for Classic-programmet, inkludert skole og 
vertsfamilieplassering, betales i delbeløp til Explorius.

Betalingsplan

Faktura 1 

Forfall 10 dager etter påmelding

• Depositum (refunderes ikke) 6 000 NOK*
• Ev. standard/utvidet avbestillingsforsikring

1. oktober 2021
• 25% av programavgift

1. desember 2021
• 25% av programavgift

1. februar 2022
• 25% av programavgift

1. april 2022
• 25% av programavgift

Faktura 2

1. juni 2022 – (sluttfaktura)
• Studentforsikring
• Ev. allergitillegg / innvilget områdeønske /

innvilget eneromønske
• Ev. valutatillegg
• Flyskatt og brenseltillegg
• Ev. rabatt blir trukket fra på denne fakturaen

*Depositum trekkes fra totalbeløpet, og tilbakebetales ikke.

Betalinger
2022/23 programpriser er basert på valutakurser og transportkostnader per 1. april, 2021. Ev. valutatillegg kan påløpe. Vennligst les 
vilkårene våre nøye, så vel som våre programregler. Når du bekrefter din plass i programmet elektronisk, bekrefter du også at du har 
lest og akseptert våre generelle vilkår og programregler. Ved påmelding etter første forfallsdato betales påløpt delbetaling i henhold til 
betalingsplanen.

Explorius betalingsvilkår - Select-program
Prisene for Select-programmet, inkludert skole –og 
vertsfamilie/boardingplassering, betales direkte til skolen eller 
partnerorganisasjon, i lokal valuta. 

Det sendes ut tre fakturaer. Faktura 1 og 2 betales direkte til 
Explorius. Faktura til mottakerorganisasjonen sendes ut med 
skoleaksepten og betales i lokal valuta. Derfor gjelder ikke 
valutakursdatoen som er nevnt i dette skrivet for Select-programmet.  

Explorius servicepakke inkluderer
•  Støtte og veiledning gjennom søknadsprosessen og muligheten til å

snakke med tidligere utvekslingsstudenter
•  Forberedenede møter (Get Ready-møter) og obligatorisk

avreisemøte (Pre-Departure Orientation-møte)
•  Fly T/R fra Oslo Lufthavn Gardermoen, til sluttdestinasjonen
•  Kontakt med lokale Explorius-representanter før, under og etter

utvekslingen. Lokalt nettverk og hovedkontor i alle vertsland
Tilgjengelige ansatte for hjelp og støtte gjennom utvekslingsåret

•  24 timers nødtelefon
•  Diplom ved fullført skoleår
•  Soft Landing Camp

Pris for servicepakken

USA 49 950 NOK

Canada 59 950 NOK

Europa 49 950 NOK

New Zealand / Australia 59 950 NOK

Betalingsplan Explorius servicepakke

 Faktura 1

Forfall 10 dager etter påmelding

• Depositum (refunderes ikke) 10 000 NOK*
• Ev. standard/utvidet avbestillingsforsikring

Forfall 1. november 2021
• 50% av prisen på servicepakken, minus depositum

Forfall 1. februar 2022

• Resterende beløp av servicepakken

Faktura 2

1. juni 2022 – (sluttfaktura)
• Flyskatt og brenseltillegg
• Ev. helårs studentforsikring
• Ev. rabatt blir trukket fra på denne

fakturaen

Faktura for programpris inkludert skolepenger, i vertslandets 
valuta, blir sendt etter bekreftelse av skoleplass.

*Depositum trekkes fra totalbeløpet, og tilbakebetales ikke.
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Explorius reglement

•  Alle studenter må forholde seg til Explorius og mottakerorganisasjonen sitt regelverk, samt vertslandets’ lover og regler
•  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. Studenten må vise respekt og til enhver tid informere vertsfamilien
om hvor han/hun 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
• Studenten må møte opp på skolen hver dag og følge skolens fraværsregler. Studenten må bestå i alle fag.
• Foresatte skal ikke kontakte vertsorganisasjonen direkte, hvis dette ikke på forhånd er klarert med Explorius
•  Besittelse, kjøp eller bruk av narkotika og konsum av alkohol er forbudt
• Studenten kan ikke ansettes i en skattepliktig jobb
•  Studenter som opplyser i søknaden at de ikke røyker/snuser, kan ikke røyke/snuse i løpet av programmet. Studenter som opplyser at
de røyker/snuser, må følge retningslinjene som vertsfamilien og skolen har med hensyn til røyking. I noen land eller stater er det forbudt
for studenter under en viss alder å røyke eller snuse *
•  Studenten kan ikke reise alene (unntatt reise t/r 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 en slektning eller en venn som er over 25 år og har gjennomgått
bakgrunnssjekk, og er godkjent av foresatte og vertsorganisasjonen
• Reise er tillatt med vertsfamilien/skolerepresentant/turoperatør godkjent av vertsorganisasjon/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 (maksimalt syv dager) og må være godkjent på forhånd av Explorius og vertsorganisasjonen.
Studenten kan ikke være fraværende fra skolen pga. besøk (vertsfamilien er ikke forpliktet til å tilby overnatting til foresatte)
•  Det er ikke anbefalt å reise hjem i løpet av programmet, men det kan tillates om det søkes om på forhånd. Ev. hjemreiser kan ikke
medføre fravær fra skolen. Unntak er nødsituasjoner, f.eks. dødsfall i nær familie eller medisinsk nødsituasjon
• Studentens deltagelse ved avreisemøte 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 medføre konsekvenser 
og/eller kan resultere i kansellering av programmet.

* Røyking/snus er aldri tillatt i Frankrike, Japan eller USA

Følgende er ikke tillatt:

• Haiking
• Skyting, besittelse eller håndtering av skytevåpen eller andre våpen (unntatt hvis praktisert i klubb etter bestemte regler)
• Sexting; sending eller deling av seksuelt eksplisitt digitale bilder, videoer, tekstmeldinger eller e-postmeldinger
• Bli gravid eller gjøre noen gravid
• Livsendrende avgjørelser: giftemål/endring av kjønn/konvertering av religion/kroppsmodifikasjoner
•  Kjøre/kjøpe motorisert kjøretøy. Kjøretimer i USA er tillatt med en autorisert kjørelærer i regi av skolen
•  Australia: kjøring av firehjuling 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

Reglene er satt for å sikre studenten en vellykket gjennomføring av utvekslingsprogrammet. Explorius tar ansvar for å hjelpe studenten 
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.

Konsekvens: enhver student som bryter programreglene eller reglene i vertslandet, risikerer hjemsendelse, på foresattes regning.

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 kulturell og akademisk utveksling.
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