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Februar er World Understanding Month!
ROTARYS SOMMERLEIRE for ungdom mellom 15 og 25 år er et enestående tilbud!!!

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære Presidenter og medlemmer i 
distriktsorganisasjonen

FEBRUAR ER "WORLD UNERSTANDING MONTH!"

ROTARYS SOMMERLEIRE er et meget godt tilbud!!!

ROTARY INTERNATIONAL

YOUTH EXCHANGE – MULTIDISTRICT NORWAY
2250  2260  2270  2280  2290  2300 2310

Har du lyst til å delta på camp i sommer?   

Rotary International inviterer hvert år ungdom fra hele verden mellom 15 og 25 år til sommerleire, 
camps. Rotary Norge får hvert år invitasjoner til å sende en deltaker til hver camp. Sommerleirene 
varer i to uker og de aller fleste er gratis.  Deltakerne betaler reise, forsikring og lommepenger.
Søknadsfristen for den enkelte camp varierer, men turene er populære og invitasjonene sendes til 
flere land enn der er plasser på hver camp, så det gjelder å være tidlig ute.

Camps er ikke språkreiser, engelsk er fellesspråket på campene med noen få unntak.
Det er samvær med unge mennesker fra andre land og kulturer som er det viktigste, ikke 
nødvendigvis hvor en drar, så derfor må du tenke på alternativer dersom den turen du ønsker seg 
skulle vært fulltegnet.

Tilbudet er åpent for alle, men da dette er et Rotary prosjekt, skal søknaden attesteres av en 
rotaryklubb.

AKTUELLE SØKERE KONTAKTER UNDERTEGNEDE 
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på telefon, eller e-post. Søknadsskjema skal sendes til nedenstående adresse etter at rotaryklubben 
har signert på søknaden.

Bjørg Gravdal
Strimmelen 8
N-5097 Bergen

Tlf. 55 28 87 15 privat (slår over på mobil etter en stund)
Mobil 918 14 954
E-post bjo-grav@online.no

Søkerne får tilsendt søknadsskjema og info fra meg. Søknadsskjema kan også lastes ned fra 
internett på denne adressen:

http://rotary.no/files/Dokumenter/Meny/Ungdomsprogrammene/Application_formula.pdf

Vær nøye med å fylle ut alle sider i søknadsskjemaet. Det betales et formidlingsgebyr på kr 1000.- 
 når du har fått bekreftet at du har plass. Turene fordeles etter beste evne. Det tas hensyn til jevn 
fordeling pr. distrikt, alder og kjønn. Anbefal søkerne å ta det de får - de får uansett en spennende 
opplevelse.

Fint om dere informerer om dette enestående tilbudet i klubbene!!!

Rotary Shares fra DG Laila
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