Ansökningsdatum och instruktioner, utrikes läger
15 jan – 15 febr 2019 ....
15 februari 2019 ...........
Senast 15 april 2019 .....
Mars- juni 2019 ............
Juli 2019 ......................
Augusti 2019 ................

Klubbarna sänder in definitiva ansökan (AP) till YEC
YEC sänder definitiva ansökningar (AP) till YED
YED sänder definitiva bekräftelser till YEC
Resebyrån sänder biljetterna till ungdomarna.
Klubbarna faktureras för biljetter
Klubbarna faktureras för ryggsäck med innehåll

Definitiv ansökan, se datum nedan, en komplett ansökan innehåller:
Typ av
dokument

Format

Beskrivning

Excel

Döp dokumentet till:
Distrikt, ungdomens namn,
typ av dokument
101GD NN AF

Application form
OBS använd
blankett
“Application
form 2019 SW”
Underskrifter,
sid 3 obs ska
vara komplett

PDF / JPG

101GD NN Signatures

•
•

C

”Passfoto”

PDF / JPG

101GD NN Passphotocopy

D

Försäkring

PDF / JPG

101GD NN Insurance

E

“Letter Dear
host family”

Word eller
PDF

101GD NN Familyletter

F

"family
photographs"
Passkopia

PDF / JPG

101GD NN Familyphoto

PDF / JPG

101GD NN Passcopy

Visa – I de fall
det krävs

PDF / JPG

101GD NN Visa

A

B

G
H

Själva ansökningsdokumentet –
komplett ifyllt

Skriv ut sid 3 av Appl.form,
komplettera med underskrifter
(sökandes, förälder samt
Lionsrepresentant)
• Scanna in sidan
Inscannat foto motsvarande en
passbild
Inscannat dok, försäkring och/ eller
EHIC
Ett personligt brev (på engelska) som
kommer att lämnas till din blivande
värdfamilj, skriv max en A4 (inte mer)
och beskriv dig själv, dina intressen,
din familj etc.
Någon/några bilder som visar dig och
din familj
Inscannat pass dvs den del där
personuppgifterna framgår
OM du ska till ett land som kräver Visa
så ska även det finnas med. Denna kan
du komplettera med när du vet vilket
land du kommer till.

OBS dokumenten ska vara ”döpta” enligt följande:
Distrikt, namn, dok.typ - Ex. 101GD Anna Svensson Passcopy
Jag meddelar YEC och du som YEC håller klubbarna löpande informerade. Tiderna är "sista"
datum, så skicka hellre in ansökningar löpande istället för att vänta tills sista dagen då
antalet plater till resp lägerland är begränsade.
Definitiva ansökningar skickas av YEC till YED först när de är helt kompletta och detta görs
SENAST 15 februari 2019. Den 15 mars 2019 är definitiv deadline hos Lägerkoordinatorerna
ute i Europa. Efter detta datum tar man inte emot fler sökande.

