EXPLORIUS
PRO GRA M VILLK OR 2018/19

Villkorens tillämplighet
Dessa villkor gäller för studenter som antas i Explorius utbytesprogram.
Antagningskrav
Följande grundkrav gäller för att sökande ska kunna accepteras till programmet:
•
•
•
•

Måste studera heltid året innan avresa och får inte ha tagit gymnasieexamen
Måste ha godkända betyg i alla ämnen
Ålderskrav och språkkrav förekommer och varierar beroende på värdland
Måste vara vid god fysisk och psykisk hälsa*.

Det görs även en bedömning av flexibilitet och motivation innan sökande kan bli accepterad fullt ut.
Den sökande är preliminärt antagen till programmet tills dess att vår internationella partner har gått
igenom ansökan och accepterat sökande även från deras håll.
* Sökande med ätstörning och/eller som medicineras för någon form av psykisk ohälsa kan ej delta i
programmet. Sökande som har/tidigare haft hälsobesvär kan komma att nekas att delta.
Vad ingår i programavgiften?
•
•
•
•
•
•
•

Placering i noga utvald värdfamilj med kost & logi och skola
Flygresa T/R Sverige* till slutdestination i värdlandet
Förberedande informationsmöten i hem- och värdland
Lokal kontaktperson i värdlandet
Lokal kontaktperson hos Explorius i Sverige
Support dygnet runt – både i Sverige och i värdlandet finns någon att nå i akuta ärenden
Soft Landing Camp**

*Avresa kan ske från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn. Flygtillägg tillkommer, se betalningsvillkor.
**Ingår ej på våra Select-program i Australien, Nya Zeeland och Kanada och ej på Classic-program i
Reunion eller på de halvårsprogram som erbjuds på Classic med programstart i januari, Australien
och Nya Zeeland undantaget.
Vad ingår inte i programavgiften?
•
•
•
•
•
•
•
•

Försäkring
Visum
Hälsoundersökning & vaccinationer
Personliga utgifter (t.ex. fickpengar, skoluniformer, skolluncher, skolböcker och transport till
skolan, skolmaterial för icke obligatoriska ämnen, personliga utlägg och klubbavgifter)
Avbeställningsskydd (frivilligt)
Flygplatsskatter samt andra eventuella flygtillägg.
Eventuella valutatillägg. Dessa regleras på slutfakturan den 1 juni 2018.
Kostnader för bagage kan tillkomma.
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Priser
Programavgift för respektive värdland och program finns på Explorius hemsida.
Betalningsvillkor
Delbetalning av programavgiften för programåret 2018/19 ska ske enligt nedan:
Programstart hösttermin 2018
– Vid anmälningstillfället: 5000 kr av programavgiften + eventuellt avbeställningsskydd
– 1 februari 2018: 25 % av programavgiften
– 1 april 2018: 30 % av programavgiften
– 1 juni 2018: Betalning av resterande programavgift, flygtillägg*, försäkring samt valutatillägg om
så tillkommer. På denna faktura dras även eventuella rabatter av.
Programstart vårtermin 2019
– Vid anmälningstillfället: 5000 kr av programavgiften + eventuellt avbeställningsskydd
– 1 jul 2018: 25 % av programavgiften
– 1 okt 2018: 30 % av programavgiften
– 1 dec 2018: Betalning av resterande programavgift, flygtillägg*, försäkring samt valutatillägg om så
tillkommer. På denna faktura dras även eventuella rabatter av.
Om tidigare delbetalningsdatum passerat vid anmälan läggs dessa på förstkommande delbetalning.
*Kostnader varierar beroende på destination;
USA ca 4500 kr
Australien ca 6000 kr
Kanada ca 4000 kr
Japan ca 4000 kr
Reunion ca 3000 kr
Europa ca 1000 – 1500 kr

Nya Zeeland ca 5500 kr
Argentina ca 5000 kr

Programavgiften för både Classic- och Selectprogrammen är baserad på valutakurser per
2017-06-30. Valutatillägg kan tillkomma. För de som anmäler sig till 2019/20 kommer valuta datum
att ändras, till 2018-06-30 (med reservation för eventuella ändringar). OBS! För deltagare som anmält
sig under kampanjen "Early Bird" 1/2-31/5, 2018 är programavgiften baserad på valutakurser per
2018-01-31.
Rabatter
Explorius erbjuder rabatt på programavgiften enligt nedan:
– Syskonrabatt 5000 kr: ges till deltagare som har syskon som varit utbytesstudent med Explorius
eller annan utbytesorganisation. Intyg måste kunna uppvisas.
– Egen värdfamilj 6000 kr: ges till deltagare som ordnar med värdfamilj på egen hand, en s.k. Direct
Placement. Kontakta Explorius för regler kring detta.
– Bli värdfamilj 5000/10 000 kr: ges till deltagare vars familj tar emot en utländsk student här i
Sverige. Retroaktiv rabatt, återbetalas när studenten avslutat sitt utbytesår i Sverige.
Rabatterna kan ej kombineras.
Avbokning och avbeställningsskydd
Vid eventuell avbokning som sker mellan bokningstillfället och fram till 5 månader innan avresa,
behåller Explorius 5000 kr av programavgiften. Vid avbokning som sker närmre avresa följer Explorius
Konsumentverkets regelverk Överenskommelse om internationella ungdomsutbyten.
Explorius erbjuder ett avbeställningsskydd som ger deltagaren rätt att avbeställa resan oavsett
anledning fram till 1 vecka innan avresa. Avbeställningsskyddet kostar 10 % av programpriset
(Classic), 15 000 SEK (Select), tecknas i samband med bokning. Avbeställning måste ske skriftligen.

Explorius Education 559073-6145| Luntmakarg.34 |111 37 Stockholm | 08-411 23 30 | info@explorius.se

Sid 2

Försäkring
Det är obligatoriskt med en reseförsäkring som gäller under året. Explorius erbjuder försäkring som
är speciellt utformad för utbytesår utomlands och täcker sjukdom, olycksfall och ansvar. Den täcker
ej icke akut tandvård, tidigare kända sjukdomar eller skador. Försäkringen är ingen sakförsäkring.
Explorius försäkring kostar 7990 kr (länder utanför EU) och 5950 SEK (länder inom EU).
Den genom Explorius tillhandahållna försäkringen täcker emellertid inte extremsporter, såsom t.ex.
dykning, forsränning och vattenskidåkning. Deltagare som har för avsikt att utöva sådana sporter,
erbjuds därför i flertalet värdländer möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring för f.n. 850 kr.
Kontakta Explorius för fullständiga försäkringsvillkor.
Vid val att teckna egen försäkring måste denna vara likvärdig, eller mer omfattande, än den som
Explorius erbjuder, samt godkännas före avresan av organisationen eller skolan i värdlandet minst 3
månader före avresa.
Trygghet & Säkerhet
I alla värdländer samarbetar vi enbart med godkända organisationer. I t.ex. USA är det
branschorganisationen CSIET och myndigheten Departement of State som godkänner och
kvalitetssäkrar våra samarbetsorganisationer för Classic-programmet
Pass & visum
Deltagaren behöver visum för resa utanför Europa. Explorius tillhandahåller information gällande
ansökan av studentvisum samt visumunderlag men deltagaren ansvarar själv för att söka visum och
se till att visumet är klart i tid innan avresa. Visumavgifter och eventuell resa till och från ambassaden
ingår inte i programavgiften. För flera av våra värdländer måste deltagarens pass vara giltigt i minst 6
månader efter avslutat program.
Avresemöten
Alla deltagare som åker iväg på ett utbytesår måste, tillsammans med minst en förälder, delta i ett av
våra avresemöten. Explorius ser gärna att samtliga vårdnadshavare följer med på mötet, särskilt i
familjer med två separata hushåll. Möten hålls på flera orter i Sverige; vanligtvis i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Umeå eller Luleå. Resor till och från detta möte bekostar deltagaren själv. Vi
rekommenderar även deltagare att delta i Explorius Get Ready-möten, informationsmöten som hålls
vid flera tillfällen under perioden november – mars. Mer information om dessa möten finns på vår
hemsida.
Regler
För att utbytesåret ska kunna genomföras på ett säkert och bra sätt finns det ett regelverk som
deltagaren måste följa. Reglerna skickas tillsammans med ansökningshandlingen. Till dessa regler
tillkommer eventuellt även andra regler såsom värdfamiljens regler, skolans regler samt lokal
lagstiftning. Deltagaren kan bli tvingad att avbryta programmet om regler och lagar inte följs.
Tillämpliga lagregler m.m.
För programmet gäller bl.a. tillämplig paketreselag och Konsumentverkets regelsamling
”Överenskommelse om Internationella ungdomsutbyten”.
Tvist
Eventuell tvist bör i första hand lösas av parterna genom förhandling i relation till detta avtal. Om
parterna inte kan enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän
domstol.
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