TRAVEL
An Exchange Student is not a freelance tourist. If you get a chance to travel
extensively within your Host Country or even outside of it, it is a big BONUS. Your
Host Club and Host Parents are NOT obliged to provide any free travel.
Host Family Travel:
Your Host Parents may not feel like taking you here, there and everywhere. If you
help with the family household chores, then they may be more inclined to put
themselves out for you. When on a journey with your Host Parents, Rotarians etc,
don’t curl up in the back seat of the car and sleep or read a book, text or listen to your
iPod en route. They are trying to show you something of their beloved homeland, so
have the courtesy to show interest.
Air Travel:
1. Normal commercial air travel — no problem.
2. If you are invited to travel in a light aircraft:
a) Obtain the necessary permission from your parents, your Host Family and
your Host Club Counsellor. If in doubt, ask your District YEP Chairman or
District Country Coordinator. Your Insurance Policy May not Cover This.
b) Ask your Club Counsellor to ensure that the owner of the plane has current
adequate insurance cover for his passengers.
Unrestricted Travel:
Do not expect to be allowed unrestricted travel alone or with a couple of friends, or
to hitchhike. Most Districts have similar Rules on the
subject as follows:
“Backpacking and hitchhiking are expressly forbidden. However on the rare
occasion that a Host Club allows it student to travel independently, the following
conditions must be followed:
1. Prior to departure, written approval for the trip must be supplied to your
Counsellor from your Natural Parents, your Host Parents and your Host
District YEP Chairman.
2. A copy of your itinerary must be lodged with the Host District YEP
Chairman. The itinerary must include the name, address and phone number of
a Rotarian, student’s relative or acceptable alternative at each stopover.
3. The student must be under the protection of Rotary at all times unless the
student is staying with relatives.
4. To achieve this, prior approval of the appropriate Rotary club in the
stopover town may be needed. You will note that these conditions require
careful long range planning if the trip is to be successfully completed.
Your Host District will have its own rules for travel away from the immediate vicinity
of your Host Club Community. Ask what the rules are and make sure you keep them.

YEP Group Travel:
In many countries, Rotary-organised YEP Student Tours are arranged once a year. You will need
written approval from home plus the tour cost, which can be considerable.

Hazardous Sports/Activities:
YEP students seeking pennission to participate in “high risk” activities such as sky diving, bungee
jumping, scuba diving or other hazardous pursuits are subject to certain conditions.

Under no circumstances may students engage in such activities or
sports until these conditions have been met and agreed to by all
interested parties.
Students are required to obtain, complete and submit:

“Hazardous Sports Application Request Form”.

VIAGEM
Um estudante de intercâmbio não é um turista freelance. Se você receber uma chance
de viajar extensivamente dentro do seu país de acolhimento ou mesmo fora dele, é
um grande bônus. Seu anfitrião Clube e Host pais não são obrigados a fornecer
qualquer curso livre.

Anfitrião Viagem em Família:
Os seus pais anfitriões não pode sentir como levá-lo aqui, ali e em toda parte. Se você
ajudar com as tarefas domésticas da família, então eles podem ser mais inclinados a
colocar-se para fora para você. Quando em uma viagem com seus pais anfitriões,
rotarianos etc, não enrolar-se no banco de trás do carro e dormir ou ler um livro, texto
ou ouvir o seu iPod no caminho. Eles estão tentando mostrar algo de sua amada
pátria, assim que tem a cortesia de mostrar interesse.

Viagem aérea:
1. Normal viagens aéreas comerciais - não há problema.
2. Se você é convidado a viajar em uma aeronave leve:
(a) Obter a autorização necessária de seus pais, sua família e seu clube
anfitrião Conselheiro. Em caso de dúvida, pergunte ao seu Coordenador
Distrital YEP Presidente ou Distrito País. Sua apólice de seguro não pode
cobrir Este.
(b) Pergunte ao seu conselheiro Clube para garantir que o proprietário do avião
tem cobertura de seguro adequada atual para seus passageiros.
Viagem irrestrita:
Não espere para ser permitido viajar sem restrições sozinho ou com um casal de
amigos, ou pegar carona. A maioria dos distritos têm regras semelhantes sobre o
sujeito como segue:
"Mochila e carona são expressamente proibidos. No entanto, em raras ocasiões
em que um Host Club permite que estudante a viajar de forma independente, as
seguintes condições devem ser seguidas:
1. Antes da partida, aprovação por escrito para a viagem deve ser fornecido ao
seu Conselheiro de seus pais naturais, seus pais anfitriões e seu anfitrião
Distrito YEP presidente.
2. Uma cópia do seu itinerário devem ser apresentadas junto do anfitrião
Distrito YEP presidente. O itinerário deve incluir o nome, endereço e número de
telefone alternativo parente ou aceitável um rotariano, do aluno em cada
paragem.
3. O estudante deve estar sob a proteção do Rotary em todos os momentos, a
menos que o estudante está hospedado com parentes.
4. Para alcançar este objectivo, pode ser necessária a aprovação prévia do
Rotary Club apropriado na cidade parada. Você vai notar que estas condições
exigem cuidadoso planejamento de longo prazo, se a viagem deve ser concluída
com êxito.
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O distrito anfitrião terá suas próprias regras para viagens longe da vizinhança
imediata da sua Host Club comunitário. Pergunte quais são as regras e
certifique-se de mantê-los.
YEP Travel Group:
Em muitos países, o Rotary organizados YEP Student Tours são organizadas
uma vez por ano. Você vai precisar de aprovação por escrito da casa, mais o
custo de turismo, que pode ser considerável.
Sports Hazardous / Atividades:
YEP estudantes que procuram pennission para participar de atividades de "alto
risco", tais como pára-quedismo, bungee jumping, mergulho ou outras
actividades perigosas estão sujeitas a certas condições.

Em nenhuma circunstância podem os alunos participem de
tais atividades ou esportes até que essas condições foram
satisfeitas e aprovado por todas as partes interessadas.
Os alunos são obrigados a obter, preencher e enviar:
"Request Perigosos Formulário de Candidatura Sports".

