RULES OF THE GAME
In this YEP Orientation Handbook a great deal of space is devoted to guidelines and
advice on what to do, how to do it and how to react to different situations. Generally
these have been designed to set the standard of conduct expected of you but they are
guidelines which allow you some discretion. The YEP Manual also contain some
RULES and the signi cant difference between guidelines and rules is that no
discretion is allowed with RULES. Break the rules and you will reap the
consequences. These could range from severe reprimand to premature repatriation
(a nice way of saying “sending you home in disgrace”). You and your parents have
signed the Rotary Guarantee Form bind you to the rules, appreciate their origins, and
be aware of the consequences if you break them.
RULE 1 — OBEY THE LAWS OF THE COUNTRY
It may be self-evident but it still needs repeating ~ you must obey the laws of your
Host Country. Break them and you are in trouble! Fortunately it does not happen
often but the most common infringement would be theft, ranging from petty
souveniring to shoplifting. Do not be tempted. The disgrace that will ensue makes
stealing a dangerous indulgence.
RULE 2 — NO DRUGS
The use of illegal drugs is also breaking the laws of the country but it is a topic that
warrants a special mention. If caught, the luckiest thing that can happen to you is
immediate deportation which I guess is better than going to jail. You will be offered
drugs in various guises, you may be tempted to be one of the gang and give it a try.
STOP. SAY NO. Do not carry parcels into/out of the country for other passengers
under any circumstances. Drug carriers don’t advertise themselves.
RULE 3 - NO DRIVING
Whilst in the program the student is speci cally forbidden to drive a motorised
vehicle which includes cars, trucks, motor cycles (including off-road trail bikes),
tractors, boats, aeroplanes, snowmobiles and the like. This rule may appear harsh to
students with car licenses already, but it must be enforced because of the serious
legal liability problems which could arise should a student be involved in an accident
while driving a vehicle. Driving any motorised vehicle is exclusion under your
Insurance Package.
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RULE 4 —- ROMANCE
Casual dating is OK, the torrid romance is not. Avoid becoming romantically
involved because you cannot be an ambassador if all your attention is focused on
one person. This is often a prime reason for early repatriation, often disguised in
such terminology as “inability to adjust, conform, unable to accept discipline”.
RULE 5 — SCHOOLING
The YEP student is required to enrol full-time at secondary school nominated by the
Host Club, attend classes and participate fully in all school activities.
RULE 6 — INSURANCE
You must have an adequate insurance cover, acceptable to the Host District.
HOST DISTRICT RULES

In addition to the above rules which are common throughout the Rotary World, your
Host District may have some local rules. Some Districts may have these formalised
in a document which you will be required to sign. Some examples of Host District
rules include:
Travel: Most Districts set down stringent rules covering independent
travel either solo or with other Exchange Students.
Drinking: In some countries the legal age for drinking is 21, in which
case you would be breaking the laws of the country to indulge. In some
Districts drinking alcohol by Rotary Exchange Students is forbidden at any
age.
Smoking: Actively discouraged by most Districts. Certainly prohibited
in the home.
Rotary Functions: Attendance at certain Rotary Functions (eg.
District Conference and District Briefings) is generally compulsory.

CONCLUSION

These are the RULES OF THE GAME. They are the result of long and
sometimes sad experiences in the Youth Exchange Program. Accept them
graciously and be prepared to work with them throughout your exchange year.

41

REGRAS DO JOGO
Neste Manual de Orientação YEP uma grande quantidade de espaço é dedicado às
diretrizes e conselhos sobre o que fazer, como fazê-lo e como reagir a situações
diferentes. Geralmente estes foram projetados para definir o padrão de conduta
esperado de você, mas eles são orientações que permitem alguma discrição. O Manual
de YEP também contêm alguns REGRAS ea diferença significante entre as orientações
e regras é que não discrição é permitida com REGRAS. Quebre as regras e você vai
colher o consequências. Estes podem variar de reprimenda severa à repatriação
prematura (uma boa maneira de dizer "lhe mandar para casa em desgraça"). Você e
seus pais têm assinou o Formulário de Garantia Rotary ligam as regras, apreciar as
suas origens, e estar ciente das conseqüências se você quebrá-las.
REGRA 1 - obedecer às leis DO PAÍS
Pode ser auto-evidente, mas ele ainda precisa repetir ~ você deve obedecer as leis do
seu País anfitrião. Quebrá-los e você está em apuros! Felizmente isso não acontece
muitas vezes, mas a infracção mais comum seria o roubo, que vão desde pequeno
souveniring para furtos. Não fique tentado. A desgraça que se seguirá marcas roubar
uma indulgência perigosa.
REGRA 2 - Sem drogas
O uso de drogas ilícitas também é quebrar as leis do país, mas é um tema que merece
uma menção especial. Se for pego, a coisa mais sortuda que pode acontecer a você é
deportação imediata que eu acho que é melhor do que ir para a cadeia. Você será
oferecido drogas em vários disfarces, você pode ser tentado a ser uma das gangues e
dar-lhe uma tentativa.
PARE. DIGA NÃO. Não carregue parcelas em / para fora do país por outros
passageiros em qualquer circunstância. Portadores de drogas não anunciar-se.
REGRA 3 - NO CONDUÇÃO
Enquanto no programa o aluno é especi camente proibido conduzir um motorizado
veículo que inclui carros, caminhões, motocicletas (incluindo motos trail off-road),
tratores, barcos, aviões, motos de neve e semelhantes. Esta regra pode parecer dura
para os alunos com certificados de carro já, mas deve ser executada por causa da grave
problemas de responsabilidade legal que possa surgir deve ser um estudante envolvido
em um acidente enquanto conduzir um veículo. Conduzir um veículo motorizado é a
exclusão sob o seu Pacote de seguros.
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REGRA 4 - ROMANCE

Namoro casual é OK, o tórrido romance não é. Evite tornar-se romanticamente
envolver porque você não pode ser um embaixador se toda a sua atenção está focada
em uma pessoa. Isso é muitas vezes a principal razão para o repatriamento cedo,
muitas vezes disfarçado em tal terminologia como "incapacidade de ajustar, conforme
se, incapaz de aceitar a disciplina".
REGRA 5 - ESCOLARIDADE

O estudante YEP é obrigado a se inscrever em tempo integral na escola
secundária nomeado pelo Anfitrião Club, assistir às aulas e participar plenamente
de todas as atividades escolares.
REGRA 6 - SEGURO

Você deve ter uma cobertura de seguro adequada, aceitável para o distrito
anfitrião.
REGRAS DO DISTRITO ANFITRIÃO

Além das regras acima que são comuns em todo o mundo, o Rotary
Anfitrião District pode ter algumas regras locais. Alguns distritos podem ter estes
formalizada de um documento que você será obrigado a assinar. Alguns
exemplos de Distrito Anfitrião regras incluem:
Viagens: A maioria dos distritos estabelecem as regras rigorosas que cobrem
independente viajar, quer sozinho ou com outros intercambistas.
Bebidas alcoólicas: Em alguns países a idade legal para beber é 21, em que caso
você estaria quebrando as leis do país para saciar. Em alguns
Distritos que bebem álcool pelo Rotary Estudantes de Intercâmbio é proibido a
qualquer idade.
Hábito de fumar: ativamente desencorajado pela maioria dos distritos.
Certamente proibida em casa. Funções rotativos participação em certas funções
do Rotary (ex. Conferência Distrital e Distrito Briefings) é geralmente
obrigatória.
CONCLUSÃO

Estas são as regras do jogo. Eles são o resultado de uma longa e às vezes tristes
experiências do Programa de Intercâmbio de Jovens. Aceite- graciosamente e
estar preparado para trabalhar com eles durante todo o seu ano de intercâmbio.
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