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Ansökan till Interchange 2019 
Mer information om våra internationella program finns på hemsidan: www.cisv.se/bastad-bjare/  

Intresse 

Kryssa för vilket eller vilka läger som ansökan avser.

Interchange (född 2005-06-01 – 2007-08-31) 

□ Ohio, USA 

 

Ifylles av den sökande 
Personuppgifter 

Namn 

 ______________________________________  

Gatuadress 

 ______________________________________  

Postnummer och ort 

 ______________________________________  

Personnummer 

 ______________________________________  

Telefonnummer (hem) 

 ______________________________________  

Telefonnummer (mobil) 

 ______________________________________  

Övergripande frågor 

Berätta kort om Dig själv och vad Du gör på Din fritid. 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Varför söker Du till Interchange? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Har Du själv eller någon Du känner varit iväg på läger med CISV tidigare? Om ja; vem, vad och var? 

 _____________________________________________________________________________________  
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Ifylles av vårdnadshavare 

Prova-på-läger 

Ett Interchange är det enda av CISVs program där familjen har en stor del i genomförandet. Under  

programmet kommer Ert barns partner från det andra landet bo i er familj. För att garantera ett väl  

fungerande program behöver vi dels göra ett hembesök hos er och utöver det även få in  

registerutdrag från polisen på alla i bostaden över 18 år. 

□ Vi har läst och förstått ovanstående text om Interchange och minst en vårdnadshavare 

kommer vara hemma under den svenska delen av programmet. 

□ Vi har förstått att det kommer göras ett hembesök och att vi förväntas skicka in registerutdrag. 

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare 

Namn  Telefonnummer (mobil) Mailadress  

 _______________________   __________________   __________________________________  

 _______________________   __________________   __________________________________  

Information om den sökande 

Har Ert barn några sjukdomar, mediciner, allergier, matrestriktioner etc. som bör tas hänsyn till? 

 _____________________________________________________________________________________  

Engagemang inom CISV 

Vi står bakom den här ansökan och är beredda att låta vår son/dotter delta på ett internationellt 

program enligt ovan på de villkor som CISV Båstad-Bjäre har meddelat oss. Vi anser att han/hon är 

tillräckligt mogen för att delta. Vi är också beredda att stödja hans/hennes framtida engagemang 

inom CISV.  

All verksamhet inom CISV Båstad-Bjäre är ideell. Det betyder att ingen får betalt för att hjälpa till i 

föreningen. Alla deltagares familjer måste därför ta sin del i det lokala arbetet. Utöver det lokala 

arbetet vill vi att ni engagerar er i de läger som vi arrangerar under 2019. (För närvarande har vi fått 

tilldelning att arrangera ett Village under 2019.) 

Ansökningsprocess 
För att ansökan ska vara komplett krävs följande delar: 

□ Medlemskap i CISV Båstad-Bjäre (www.cisv.se/bastad-bjare/bli-medlem). 

□ Korrekt ifyllt ansökningsformulär. 

Sista ansökningsdag är den 11 november 2018 och då ska ansökan vara komplett enligt ovan. 

Ansökan skickas via mail till interchange.bastad-bjare@se.cisv.org från vårdnadshavares mailadress. 

Vid stort antal sökande sker fördelningen av platser genom lottning. Besked lämnas i november. 
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