Allmenne bestemmelser
HVEM KAN SØKE?
Alle søkere må studere på heltid året før de reiser. Karakterene må være middels eller bedre, du må ha minimum 3 i alle fag. Søkere til USA, Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand, Japan og Hong Kong er påkrevd å ha 3 i engelsk. Dersom du søker til Frankrike må du ha hatt språket i minst to år, for studier i Tyskland kreves ett års
forkunnskap, studenter til Japan må ha minimum et år med japansk (japansk språkkurs vil kunne godkjennes) mens til Costa Rica anbefales det sterkt et år med spansk
før avreise. Til Hong Kong trenger du ingen forkunnskaper i landets språk, kun gode
engelskkunnskaper. Søkere til USA kan ikke ha deltatt på et utvekslingsprogram på
en amerikansk High School tidligere og du kan ikke være amerikansk statsborger.
Du må dessuten være født innen riktig tidsrom - se tabell for hvert land side 11. Dersom søkeren ikke møter våre krav i løpet av søknadsprosessen, reserverer EF seg
retten til å avslutte søkerens deltagelse i programmet eller avtale en akademisk eller språklig forbedringsavtale.
HVORDAN SØKER DU?
Send eller fax intervju-invitasjonen til oss. Du kan også melde deg på online på
www.ef.com/highschool. Du vil få tilsendt søknadspapirer, tidspunkt og sted for intervju. For intervjuet betaler du en avgift på kr 300. Dersom du velger å trekke deg
fra programmet etter intervjuet kommer ingen andre utgifter i tillegg. Intervjuavgiften refunderes ikke.
SØKNADSFRISTER FOR 2013/14
Vi behandler søknadene i den rekkefølgen de kommer inn. De som søker tidlig har
derfor størst sjanse til å bli akseptert. Følgende datoer er siste søknadsfrist for respektive inntak:
1.inntak
15.juni 2012
2.inntak
15.sept. 2012
3.inntak
30.des. 2012
4.inntak
15.mars 2013
Vi vil akseptere søknader til hvert inntak forutsatt at det er ledige plasser igjen.

hørende avgiftene med dette.

EF STIPEND
EF tilbyr stipend til et utvalg av studenter som kan dokumentere gode karakterer og
anbefalinger og som har et økonomisk behov. Du vil få mer informasjon etter at du
har blitt akseptert på programmet. Søknadsfristen er 31. mars 2013.

Studenten blir også bedt om å holde rett kopi av verdifulle dokumenter, pass, visumet, reisesjekker, reiseforsikring, bestemmelser, personlig kontaktinformasjon, kredittkortnumre, fødselsattest etc, og EF påtar seg ikke ansvar ved tap eller tyveri av
dette i løpet av programmet. Hvis studenten mister sitt pass før, under eller etter utveklsingsåret, er de selv ansvarlige for alle kostnader, gebyrer, bøter og andre utgifter
som påløper som følge av et slik tap, inkludert, men ikke begrenset til, utgifter i forbindelse med utstedelse av et nytt pass eller nødpass, som fly, reise, måltider, opphold samt eventuelle avgifter som påløper EF ved et slikt tap.

STIPEND FRA STATENS LÅNEKASSE
Det er åpent for at man kan få et skoleår på High School i utlandet godkjent som et
skoleår i den norske skolen. For å få året godkjent må du ta 2.året på videregående
skole i utlandet. Sammen med studieveileder på skolen må du diskutere hvilke fag du
skal forsøke å ta i utlandet, slik at du kan få fordypning i noen fag når du kommer tilbake og tar 3.klasse hjemme. Dersom du får skoleåret ditt godkjent kan du søke Statens Lånekasse om bortebo- og reisestipend på inntil 50.000 kr.
LANGUAGE & CULTURE CAMP
Campen er 5-14 dager og koster fra 6.950 kr til 9.950 kr avhengig av lengde på campen og land. Du betaler et depositum når du melder deg på, og det resterende beløpet betales inn sammen med siste delbetaling i juni 2013. EF krever at et minimum
av antall deltakere melder seg på for at en Language & Culture Camp skal gjennomføres. EF forbeholder seg retten til å forandre datoene / varigheten av campen. Slike
endringer utgjør ikke grunnlag for en deltaker i å kansellere campen. Deltakelse på
campen må godkjennes av deltakers foresatte og nødvendige dokumenter må signeres og sendes til EF.
Når deltakeren har blitt tilbudt en plass på Camp, må deltakeren betale minst 10 %
av Campen enten med sin første delbetaling, eller innen 14 dager etter bekreftelsen er mottatt. Resterende sum forfaller med siste sluttfaktura. Les mer på side 32.
VISUM OG HELSESJEKK
Hvert land har sine egne bestemmelser når det gjelder visum. EF vil gi deg den informasjonen du trenger, men du må selv søke om og betale for ditt visum. Alle studenter må ha en helsesjekk og EF forbeholder seg retten til å trekke tilbake søknaden
dersom det fremkommer helseproblemer som kan vanskeliggjøre prosessen med å
finne en vertsfamilie. Du er selv ansvarlig for å oppfylle evt. krav når det gjelder innreise og opphold i studielandet.

ENDRINGER I PROGRAMMET
EF reserverer seg rettigheten til:
(a) å bestemme transporten, ruten og avreisetider for alle program;
(b) å endre programmets destinasjon hvis det blir nødvendig;
(c)	å avlyse en avgang hvis ikke et minimumsantall av studenter er oppnådd innen 4
måneder før avreise;
(d) å endre reisearrangementet og avtalte avreisedatoer på programmet.

AVBESTILLINGSBESKYTTELSE
Vi anbefaler at du tegner avbestillingsbeskyttelse på 995 kr. Den beskytter deg som
må trekke deg fra programmet pga. sykdom eller ulykke gjeldene deg eller nærmeste familie. Legeerklæring/offentlig dokumentasjon må fremlegges uoppfordret,
og må dokumenteres i tillegg til en skriftlig avmelding fra studentens foresatte. Beskyttelsen betales sammen med første delbetaling. Ved avbestilling i slike tilfeller tilbakebetales hele programavgiften, med unntak av avbestillingsbeskyttelse og intervjuavgiften. Dersom du avbestiller uten å ha en spesiell grunn, forbeholder EF seg
retten til å beholde en viss del av programavgiften. Avbestillingsforsikringen gjelder kun før avreise.

AVREISE AUGUST 2013
Første delbet. 14 dager etter bekreftelse
Andre delbet. 1. des. 2012
Tredje delbet. 1. feb. 2013
Fjerde delbet. 1. apr. 2013
Femte delbet. 15. juni 2013
AVREISE JANUAR 2014
Første delbet. 14 dager etter bekreeftelse
Andre delbet. 1. mai 2013
Tredje delbet. 1. juli 2013
Fjerde delbet. 1. sept 2013
Femte delbet. 15. nov 2013

4.950 kr
9.950 kr
15.950 kr
15.950 kr
resterende beløp

4.950 kr
9.950 kr
14.950 kr
14.950 kr
resterende beløp

AVBESTILLING /KANSELLERING
Dersom deltakeren velger å avlyse eller kansellere sin deltakelse, forbeholder EF seg
retten til å beholde følgende betalinger etter gjeldende betingelser;
(a)	Avbestillinger 180 dager før tentative avreisedato; intervjuavgiften og avbestillingsbeskyttelsen.
(b)	Avbestillinger mellom 180 og 91 dager før tentative avreisedato; intervjuavgiften, avbestillingsbeskyttelsen, 25 % av programavgiften samt andre kostnader i forbindelse med Language and Culture Camp og Region/State Choice.
(c)	Avbestillinger mellom 90 og 60 dager før tentative avreisedato; intervjuavgiften,
avbestillingsbeskyttelsen samt 50 % av programavgiften samt andre kostnader
i forbindelse med Language and Culture Camp og Region/State Choice.
(d)	Avbestillinger mellom 60 og 15 dager før tentative avreisedato; intervjuavgiften,
avbestillingsbeskyttelsen samt 75 % av programavgiften samt andre kostnader
i forbindelse med Language and Culture Camp og Region/State Choice.
(e)	Avbestillinger senere enn 14 dager før tentative avreisedato; Hele programavgiften samt avbestillingsbeskyttelsen, Language and Culture Camp og
Region/State Choice.
Skriftlig beskjed om avbestilling/kansellering må være mottatt av EF før ovennevnte
frister, og dato for kansellering anses å være gjeldende fra mottatte dato. Eventuelle
gjenstående saldo (etter fradrag fra gjeldende betingelser) vil bli refundert til deltakeren 14 dager etter mottatt skriftlig beskjed.
EF refunderer ikke innbetalte beløp dersom:
1.	Dersom deltaker bryter noen av vilkårene eller betingelsene i sin kontrakt, de generelle vilkårene, regler og forskrifter fastsatt av EF eller et lands til enhver tid gjeldende lover (herunder både Norge og vertslandet)
2. Dersom deltakeren ikke anskaffer visum før tentative avreisedato.
3.	Dersom deltaker avbestiller eller kansellerer for forutsatte eller uforutsatte omstendigheter (med unntak av andre gjeldende vilkår som avbestillingsforsikring)
4. Hvis det forekommer endringer som nevnt under "Endringer i programmet"
5. Hvis det er endringer i valutakurser, flyskatter eller drivstofftillegg.
EF vil uten unntak ikke refundere noen beløp dersom man returnerer tidlig fra
sitt utvekslingsår. Alle kostnader i forbindelse med tidlig hjemreise må dekkes utelukkende av deltakeren. Disse betingelsene gjelder alle deltakere, med
unntak av de som har bestilt og betalt avbestillingsbeskyttelse og avbryter på
grunn av sykdom, alvorlig skade eller død i nær familie. Se gjeldende betingelser under "Avbestillingsbeskyttelse".
VELG REGION ELLER STAT
EFs vertsfamilier bor i alle områder i våre vertsland. Dersom du ønsker plassering i
et bestemt område i vertslandet, kan du betale ekstra for stats-/regionsvalg i USA,
regionsvalg i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Australia og New Zealand. Kryss av
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hvilket alternativ du ønsker på din intervju-invitasjon på neste side. For statsvalg i
USA må du ha fullført intervjuprosessen og sendt inn alle søknadspapirer innen 31.
desember 2012. Avgiften betales sammen med første delbetaling. Dersom vi ikke
skulle finne en passende vertsfamilie til deg innen den regionen du ønsker, vil denne
avgiften bli tilbakebetalt. Pris for regionsvalg finner du under hvert enkelt vertsland.

PROGRAMAVGIFTER
Se side 43.
EF tar forbehold om endringer i programmene, programavgiftene og forsikringssummen pga. valutaendringer, økte transportkostnader samt andre forhold som ligger utenfor EFs kontroll. Programavgifter og avgifter er begrenset oppad til standarder satt av flyselskaper og bestemmelser i hjemlandet. EF evaluerer disse avgiftene
ettersom ny informasjon er tilgjengelig. I tilfeller hvor flyselskapene endrer struktur ved å inkludere avgifter som en del av flyprisen i stedet for å legge dette på som
en ekstra kostnad, reserverer EF seg til å kunne gjøre om programavgifter i samsvar med dette. EF forbeholder seg retten til å innstille reisen dersom ikke et minimumsantall av studenter er oppnådd innen 4 måneder før avreise. Prisene er basert
på gjeldene valutakurser pr 10. februar 2012.

BETALINGSPLAN
Du betaler programavgiften i fem delbetalinger. Den første delbetalingen betales 14
dager etter at du har blitt tilbudt en plass. Den resterende programavgiften betales
deretter i fire delbetalinger med forfall 8, 6, 4 og 2 måneder før avreisen. Delbetalingene til USA er f.eks.

EF High school Year Abroad

VAKSINASJONER
Det er obligatorisk at alle studenter tar de vaksinene som er påkrevd i vertslandet.
Noen stater i USA krever flere vaksiner enn de obligatoriske. Vaksinasjoner er ikke inkludert i programavgiften.

HELT ELLER HALVT ÅRS PROGRAM
Du kan velge mellom et helt år eller et halvt år i nesten alle land. Du kan starte i august
eller i januar. Vårsemesteret i Japan begynner i april i stedet for januar.
FORSIKRING
For å dra på et utvekslingsår er det påkrevd fra vertslandets myndigheter med en utvidet reise- og medisinforsikring. EF må godkjenne alle forsikringer før avreise, og
krever at forsikringen dekker minimum:
Ansvarsforsikring
Sykeutgifter
Medisinsk evakuering
Hjemsendelse

Minimum
Minimum
Minimum
Minimum

750 000 NOK ($500 000 for USA)
450 000 NOK
90 000 NOK
60 000 NOK

EF tar forbehold om endringer i minimumskravet. Sammen med forsikringsbyrået
Erika Insurance Ltd, har EF skreddersydd en forsikring for å dekke alle nødvendigheter ved et utvekslingsår. Du omfattes da av en kombinert sykdoms-. ulykkes-, ansvars-, og reisegodsforsikring. Forsikringen tilfredsstiller de krav myndighetene i
vertslandene krever for utvekslingsstudenter. Pris kr 3.950 i Europa og 5.945 i andre
land. Vi tilbyr også en spesiell EF sports- og aktivitets/risikoforsikring som dekker aktiviteter og sport utenom skoletid. Komplett informasjon om forsikringen mottar du
etter at du har blitt akseptert på programmet.
Dersom du får mulighet til å ta sertifikat og å kjøre bil trenger du ytterligere en forsikring som du tegner i vertslandet. Alle studenter som skal til Australia må tegne en
egen lokal forsikring som heter Medibank. I tillegg til de obligatoriske reise- og sykeforsikringene nevnt overfor, kan det også forekomme landsspesifikke krav til forskring. Vi vil informere og hjelpe deg med dette.
Studenten plikter å fremlegge bevis for tilstrekkelig forsikringsdekning, og må levere
"EF High School Year Abroad Proof of Insurance Form" innen 15. juni 2013. Forsikringen kan ikke knyttes til studentens foresatte, og må fungere som en egen selvstendig
forsikring for studenten. EF forbeholder seg retten til å avvise enhver forsikring som
ikke tilfredstiller minimumskravene angitt ovenfor. EF vil ikke akseptere noen "Proof of
Insurance" etter ovennevnte frister.
Studenter som ikke har sendt inn bevis på forsikring innen tidsfristen nevnt ovenfor,
vil automatisk bli tillagt Erika Reiseforsikring basert på gjeldende priser og gebyrer.
Betalingen forfaller umiddelbart fra 15. juni.
AVREISEDATOER
Vertsland
Avreise sommeren 2013
Avreise vinteren 2014
Storbritannia
august 2013			
Irland
august 2013
januar 2014		
Frankrike
august 2013
januar 2014		
Tyskland
august 2013
januar 2014		
USA
juli 2013
januar 2014		
Canada
august 2013
januar 2014		
Costa Rica
juli 2013
januar 2014		
Japan
august 2013
mars 2014		
Hong Kong
august 2013
januar 2014		
Kina
august 2013
januar 2014		
Australia
juli 2013
januar 2014		
New Zealand
juli 2013
januar 2014		
Legg merke til at datoene ovenfor kun er veiledende og vil være de kontraktsmessige datoene. Disse kan forandres senere, avhengig av eksakt skolestart. Skolestart
i USA kan variere fra 20. juli til 10. september.
VISUM/PASS/REISE
Hvert vertsland har sine egne visumbestemmelser og det studenten og foresattes
ansvar å sette seg inn i de gjeldende visumreglementet, samt søke og betale de til-

Studenten må ha et pass utstedt fra Norge som er gyldig i minst seks måneder etter at utvekslingsåret er avsluttet. En kopi av passet må leveres til EF sitt kontor
innen 15. april 2013.

EF er heller ikke ansvarlig ved tap av bagasje før, under eller etter reise, og vi henviser til de enhver gjeldende tariffer og regler ved flyselskapene samt ditt forsikringsselskap.
HELSEBESTEMMELSER
Det kreves at alle gjennomfører en full helsesjekk og at man fyller ut et eget helseskjema som returneres signert til EF. Dette må leveres umiddelbart etter at man
har akseptert tilbudet fra EF og EF kan ikke starte å søke etter vertsfamilie før dette
er gjort.
EF forbeholder seg retten til å trekke tilbake tilbudet og kansellere kontrakten dersom
informasjon fra helseskjema vil skape problemer for gjennomføringen av utvekslingsåret. Deltaker er også pålagt å ta alle nødvendige vaksinasjoner oppgitt av myndighetene og/eller skolen i vertslandet. Informasjon om dette vil bli gitt av EF.
Enhver utelatelse eller feilinformasjon om studentens medisinske eller psykologiske
historie vil påvirke aksept eller fortsatt deltakelse på utvekslingsåret. Studenten er
også pliktig til å informere EF øyeblikkelig forandringer i hans eller hennes medisinske eller mentale tilstand etter at EF har mottatt helseskjema og EF mottok den signerte kontrakten. Utelatelse av slik informasjon vil påvirke studentens fortsatt deltakelse på utvekslingsprogrammet.
PROGRAMAVGIFTEN INKLUDERER IKKE
Utgifter som eventuell reise til/fra Oslo i forbindelse med avreise/ankomst, forsikring, bilforsikring, lommepenger, transport til og fra skolen, skolelunsjer, skolebøker
til ikke-obligatoriske fag, klubbavgifter, toalettartikler, klær, reiser i vertslandet, skoleuniform, telefon, legeattest, vaksinasjoner, eventuell endring av returbillett, SEVISavgift og visumkostnader dekkes ikke av programavgiften.
ØVRIGE BESTEMMELSER
EF arbeider i overenstemmelse med gjeldene regler for ungdomsutveksling. EFs
egne lover og regler som er laget for din egen beskyttelse og for å sikre at du får et
vellykket opphold i utlandet. Disse reglene vil bli tilsendt samtidig med at man blir akseptert på programmet, og de må signeres av både student og foresatte. EF forbeholder seg retten til å ta studenter som bryter EFs eller vertslandet regler av programmet og sende dem hjem.
FORCE MAJEURE
EF kan ikke holdes ansvarlig for noe som ligger utenfor EFs kontroll, slik som krig,
terrorangrep, streik eller andre bestemmelser fra vertslandets regjering. Dersom en
stat/myndighet etter avtaleinngåelsen beslutter å endre gjeldene regelverk som på
noen måte påvirker EFs rettigheter eller plikter i henhold til avtalen, har EF rett til ensidig å bringe avtalen til opphør med umiddelbar virkning.
Dersom et problem med hensyn til sikkerhet oppstår i vertslandet, må studenten
kontakte en EF representant så fort som mulig slik at eventuelle problemer kan løses
så raskt som mulig. Eventuelle klager må sendes skriftlig til EFs kontor i Oslo senest
1 måned etter avsluttet program.
ARRANGØR
Samtlige program i denne brosjyren arrangeres av EF Educational Foundation for
Foreign Study Ltd in Lucern, (Haldenstrasse 4,6006 Lucern, Switzerland). EF Education First AS promoterer EF High School Year i Norge.
VILKÅR
Disse allmenne bestemmelsene skal styres av og skrives i henhold til norske lover,
og eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med de allmenne bestemmelsene eller EF High School Year programmet, skal behandles av de ordinære domstoler i Norge og etter norsk rett.
Allmenne bestemmelser, regler og forskrifter skal følge kontrakten og må aksepteres av studenten og studentens foresatte, signeres og returneres til EF sitt kontor
for å bli garantert en plass på våre program. Studenten aksepterer dermed også å
følge programmets til enhver tid gjeldende reglement og retningslinjer satt av International Exchange Coordinator og EF Foundation For Foreign Study. Studenten må
også følge de lokale lover og regler satt av vertslandet til enhver tid. Skulle studenten
bryte noen av disse reglene, forbeholder EF seg retten til å avslutte utvekslingsåret,
og sende studenten hjem for egen regning.
EF reserverer seg retten til å forandre disse allmenne bestemmelsene gjennom året.
Det tas forbehold om skrivefeil.
Vi følger dessuten de gjeldene reglene for internasjonal utveksling i vertslandet.
STUDIEGIVENDE POENG
EF er ikke en godkjent norsk videregående skole og kan derfor ikke ettergi studiegivende poeng for skoleåret i utlandet eller validere eventuelle slutteksamen. EF tar ikke ansvar for å anskaffe, be om eller utlevere karakterutskrifter på
vegne av studenten.
KONTRAKT/AVSLUTNING
Ingen garantier, vilkår eller betingelser gjelder for utvekslingsåret dersom ikke annet
er skrevet i allmenne betingelser, regler og forskrifter eller i kontrakten. Utvekslingsprogrammet anses å starte ved avreisedato og avsluttes når studenten er tilbake på
norsk jord. Dersom man utvider eller fortsetter sitt opphold etter avtalte hjemreisedato, anses programmet avsluttet når studenten forlater hvertsfamilien eller maksimum 14 dager etter opprinnelige hjemreisedato.
EF forbeholder seg retten til å avslutte kontrakten med øyeblikkelig virkning, ved å
gi studenten en skriftlig oppsigelse i tilfelle handlinger eller avgjørelser fra vertslandets regjering og/eller myndigheter, inkludert, men ikke begrenset til, lover som trer
i kraft etter datoen for kontrakten ble inngått, som vesentlig påvirker EF sin operasjon, rettigheter og/eller interesser. EF forbeholder seg også retten til å avbryte et
utvekslingsprogram dersom et minimum av deltakere er nådd 4 måneder før tentative avreisedato.
KLAGER
Hvis et problem skulle oppstå i løpet av utvekslingsåret, bør studenten kontakte en
EF representant umiddelbart slik at vi kan løse eventuelle utfordringer. Under utvekslingsåret skal studenten først kontakte sin IEC som man blir tildelt før man reiser til sin
vertsfamilie. Eventuelle klager etter avsluttet utvekslingsår må sendes skriftlig til EF
innen en måned etter at studenten har kommet hjem.

Priser 2013/2014
Vertsland

År

Semester

USA

69 950,-

65 450,-

Storbritannia

66 950,-

-

Irland

66 950,-

62 450,-

Canada (tospråklig)

82 950,-

79 450,-

Canada (fra)

72.950,-

69.450,-

Australia

119 950,-

114 950,-

New Zealand

119 950,-

116 450,-

Frankrike

49 950,-

47 450,-

Tyskland

49 950,-

47 450,-

Costa Rica

64 950,-

61 450,-

Japan

79 950,-

76 450,-

Hong Kong/Kina

69 950,-

65 450,-

Søk online!

EF Intervju-invitasjon

www.ef.com/
highschool

Send påmeldingen til:
EF High School Year Abroad
Postboks 1334, Vika
0112 Oslo

Tel.: 22 94 12 20
Fax.: 22 94 12 12
E-mail: highschoolyear.no@ef.com

Søk på internett: www.ef.com/highschool

Personlig informasjon:
Fornavn

Etternavn

Adresse

2-i-1 alternativ
USA / Tyskland

89 950,- Irland / Frankrike

89 950,-

Postnr./sted

Mobilnr.

USA / Frankrike

89 950,- Irland / Tyskland

89 950,-

Telefon

Fødselsdato

USA / Costa Rica

98 950,- Irland / Costa Rica

96 950,-

E-mail

USA / Irland

98 950,-

Alt dette er inkludert:
- Hjelp ved ankoms t av vår representant eller vertsfamilien
- Reise til og fra vertslandet med utreise og hjemkomst i Oslo
- Garantert plassering i en spesielt utvalgt vertsfamilie
- Informasjon og søknadskjema til visum
- 24-timers nødassistanse i vertslandet
- Informasjon/velkomstmøte i vertslandet etter ankomst
- Møte i vertslandet før man reiser tilbake til Norge
- Hjelp og veiledning fra EF kontoret i Oslo
- Veiledning av vår lokale representant i vertslandet
- Personlig kontakt med tidligere studenter
- Garantert innmelding på lokal high school
- Studenthåndbok
- Preparation Handbook
- Practical Information Handbook
- Månedlig forberedelsesmatriale
- Obligatorisk avreisemøte før avreise for alle studenter og
deres foresatte
- Travel Guide
- Skolebøker for obligatoriske fag
- EF-bag
- Studentkort
- Din egen hjemmeside, MyEF, på my.ef.com
- Certificate of Completion som bevis på at året er gjennomført
- Gratis medlemsskap i EFs Exchange Students Returnee Club

Foresattes navn
Telefon dagtid

Foresattes e-mail

Søsken (navn og alder)
Jeg er interessert i et high school år:
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(velg år og sted)
q et skoleår
q et semester

August 13
Januar 14
August 14

q Ja, jeg vil ha regionsvalg i:
Land:

Region

q Ja, jeg vil søke fransktalende Canada. q Ja, jeg vil søke 2-språklig Canada
q Ja, jeg ønsker å delta på Language & Culture Camp
q Ja, Jeg vil søke på “to-i-ett” muligheten (se s. 11)
q USA & Frankrike q USA & Costa Rica q USA & Tyskland
q Jeg søker IB i USA eller Storbritannia med EF International Academy
q Jeg søker A-level i Storbritannia med EF International Academy
Jeg ønsker intervju i (kryss i ruten):
q Bergen

q Harstad

q Molde

q Sandefjord

EFs Ekstra Tjenester!

q Bodø

q Haugsund

q Moss

q Skien

q Trondheim

q Hamar

q Kirkenes

q Narvik

q Sortland

q Ålesund

EF tilbyr mange ekstra tjenester
Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for våre studenter når
de skal på utveksling. Derfor har vi skreddersydd en rekke ekstra
tjenester som fyller de kravene og behovene man møter når man
skal være er år i utlandet.

q Hammerfest

q Kristiansand

q Oslo

q Stavanger

Reiseforsikring
Ettersom sikkerhet har høyeste prioritet hos EF, er det
obligatorisk for alle EFs utvekslingsstudenter å ha en forsikring
som dekker kravene som vertslandet setter. Vi samarbeider
med forsikringsselskapet Erika, som har spesialisert seg på
forsikringer for ungdom som er i utlandet på utveksling. Det skal
godt gjøres å finne en bedre dekning for frastjålne eiendeler,
forsinket bagasje, ulykke, sykdom eller andre medisinske
utgifter. Den inkluderer en avbuddsdel som i enkelte tilfeller
vil dekke deler av programavgiften dersom du må avbryte
utvekslingsåret ditt. EF-personale både i hjemlandet ditt og i
vertslandet har erfaring med forsikringen og kan derfor hjelpe
deg på best mulig måte i løpet av ditt år ute. EF og Erika ønsker
deg en trygg reise.
Valgfri Sportsforsikring
Erika Insurance Ltd. sin reiseforsikring som tilbys av EF High
School Year dekker ikke, i likhet med de fleste andre forsikringer, visse risikosporter, trening og konkurranser via sportsklubber som er utenfor skolen, eller andre såkalte risikoaktiviteter. Dersom du ønsker å delta i en risikosport, anbefaler vi deg å tegne en frivillig sportsforsikring. Du kan da delta
på sport og risikoaktiviteter uten å være bekymret. Sportsforsikringen koster 650 kr og kan bestilles innen en måned etter
at du har reist fra Norge.
EF telefon og SIM kort
Med EF sitt telefonkort kan du ringe fra hvilken som helst telefon i hele verden til gode priser. Med EF sitt simkort kan du
ringe med din mobil fra utlandet. Du kan enkelt fylle på kontantkortene og skaffe deg telefonsvarer online.

q Tromsø

Skole:
Navn

Adresse

Postnummer

Sted

Klasse

Gj.snittskarakter

Karakter i eng/fr/sp/tysk.

Navn på rektor
Navn på lœrer i språket
Ytterligere informasjon:
Hvor fikk du informasjon om EFs program?
Har du søkt med noen andre organisasjoner? q Ja

q Nei

Hvis ja, hvilke? (Påvirker ikke muligheten til å bli akseptert):
Ved å signere nedenfor er jeg inneforstått med at jeg vil motta informasjon fra EF på email, sms og/eller telefon.
Sted og dato
Foresattes og søkers underskrift
Send en brosjyre til en av mine venner:
Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnr./sted:

Telefon:

Fødselsdato:
www.ef.com/highschool
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