EXPLORIUS PROGRAMVILLKOR &
PROGRAMREGLER 2020/21
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?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolplats
Placering i noga utvald värdfamilj med kost & logi och skola
Flygresa T/R Sverige* till slutdestination i värdlandet
Flygplatsskatter
Förberedande Get Ready-möten
Introduktionsmöte i värdlandet
Upphämtning av personal eller värdfamilj vid ankomst i värdlandet
Support dygnet runt (24/7) – både i Sverige och i värdlandet
Assistans med visum- och skolansökan
Lokal kontaktperson i värdlandet
Lokal kontaktperson hos Explorius i Sverige
Soft Landing Camp
Exploriusdiplom efter fullföljt utbytesår
Återträff med andra utbytesstudenter i Sverige efter avslutat utbytesår
Tillgång till vårt alumninätverk på LinkedIn
Ditt eget konto till vår app MyExchange där du hittar information om ditt utbytesår.

*Avresa kan ske från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn. Flygskatter ingår. Gäller inte på Core-programmet.

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, klubbavgifter och eventuella
skolavgifter (som till exempel "Subject Levys" i Australien & Nya Zeeland).
Avbeställningsskydd (frivilligt)
Eventuella valutatillägg. Dessa regleras på slutfakturan den 1 juni 2020.
Kostnader för bagage kan tillkomma.
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Priser
Programavgift för respektive värdland och program finns på Explorius hemsida. För de deltagare som anmält sig innan 31/8-2019,
gäller 2019/20-års programpris.
Betalningsvillkor
Delbetalning av programavgiften för programåret 2020/21 ska ske enligt nedan:
Programstart hösttermin 2020
– Vid anmälningstillfället: 5000 kr av programavgiften + eventuellt avbeställningsskydd
– 1 februari 2020: 25 % av programavgiften
– 1 april 2020: 30 % av programavgiften
– 1 juni 2020: Betalning av resterande programavgift, försäkring samt valutatillägg om så tillkommer. På denna
faktura dras även eventuella rabatter av.
Programstart vårtermin 2021
– Vid anmälningstillfället: 5000 kr av programavgiften + eventuellt avbeställningsskydd
– 1 jul 2020: 25 % av programavgiften
– 1 okt 2020: 30 % av programavgiften
– 1 dec 2020: Betalning av resterande programavgift, försäkring samt valutatillägg om så tillkommer. På denna faktura
dras även eventuella rabatter av.
OBS! För våra Select-program debiteras 50 % av programavgiften när deltagarens skolval bekräftats.
Om tidigare delbetalningsdatum passerat vid anmälan läggs dessa på förstkommande delbetalning.
Programavgiften är baserad på valutakurser per 2019-09-02. Valutatillägg kan tillkomma. För de som anmäler
sig till 2021/22 kommer valutadatum att ändras.
Rabatter
Explorius erbjuder rabatt och stipendier 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 5000 kr: ges till deltagare som ordnar med värdfamilj på egen hand, en s.k. Direct Placement.
– 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.
Ovan och andra eventuella rabatter kan ej kombineras.
Stipendier
- Har du minst fem A i ditt senaste betyg (betygen innan avresa), så får du 5 000 kr på din programavgift. För att ta del av
stipendiet behöver du bekräfta din plats till ett utbytesår med programstart hösten 2020 innan 31 januari 2020, och visa
upp dina betyg senast 25 juni 2020. Betygsutskriften behöver vara stämplad och underskriven. Stipendiet gäller endast
våra läsårsprogram.
- Explorius stipendium 2 á 50 % av programavgiften Classic High School i USA.
Fem A-stipendiet kan inte kombineras med rabatter.
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.
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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 Classicprogrammet
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 Readymöten, 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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Generella programvillkor
Studentens föräldrar har ingått avtal med Explorius Education AB och åtaganden gäller även studenter som vid
programstart är 18 år eller fyller 18 år under programåret. Alla studenter oavsett ålder måste följa Explorius programregler
och riktlinjer.

• För att delta i programmet måste studenten vara vid god hälsa. Nuvarande och tidigare kända fysiska och psykiska
tillstånd måste meddelas Explorius innan programstart. I det fall en student drabbas av fysik eller psykisk sjukdom
under programåret har Explorius rätt att kräva att studenten söker behandling hos godkänd vårdinstans. Om läkare
bedömer tillståndet som allvarligt, kan studenten komma att behöva avbryta programmet för uppföljning i
hemlandet.
• Studenten måste följa värdfamiljens regler, dela värdfamiljens vardag både i hemmet och utanför. Studenten måste
uppträda respektfullt och alltid informera värdfamiljen om var han eller hon befinner sig.
• Alla studenter måste acceptera sin placering oavsett värdfamiljens etnicitet, sexuell läggning eller religion. Studenten
ska anpassa sig till värdfamiljen och respektera dess regler och rutiner.
• Skolplikt
- Studenten måste närvara i skolan dagligen och följa skolans regler vad gäller frånvaro.
- Studenten måste ha minst betyg C eller motsvarande i alla ämnen
• Användning av mobiltelefon och/eller social media för att kommunicera med hemlandet ska begränsas för att minska
risken för hemlängtan.
• Föräldrar ombeds att följa kommunikationskedjan och inte ta kontakt med värdorganisationen i värdlandet.
• Studenten måste följa värdlandets lagar och regler.
• Sexuella relationer måste följa värdlandets lagar och värdfamiljens regler.
• Innehav, köp och användning av droger är förbjudet.
• Konsumtion av alkohol är förbjudet. (Undantag kan göras i länder där lagen tillåter, men då enbart när studenten blir
erbjuden av och konsumtion sker, med värdföräldrar i värdfamiljens hem.
• Studenten får ej ta anställning under utbytesåret.
• Studenter som i sin ansökan uppgett att de inte röker, får ej heller röka under programmet. Studenter som uppgett
att de röker måste följa värdfamiljens, skolans och lokala regler och riktlinjer för detta. Observera att det i flera länder
finns åldersrestriktioner för att nyttja tobak samt att flertalet programländer inte tillåter rökning.
• Resor utan övernattning: Studenten får ej resa på egen hand (resor till och från skolan undantaget) utan godkännande
av värdfamiljen. Resor utanför värdlandet får aldrig företas på egen hand.
• Resor med övernattning: Studenten kan få tillåtelse att resa och besöka släkting och/eller vänner som är över 25 år
och som har genomgått en bakgrundskontroll. Resan måste i förhand godkännas av föräldrar och värdorganisation.
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• Resor med övernattning: Studenten kan få tillåtelse att resa och besöka släkting och/eller vänner som är över 25 år
och som har genomgått en bakgrundskontroll. Resan måste i förhand godkännas av föräldrar och värdorganisation.
• Resor är tillåtna tillsammans med:
- Värdfamiljen
- Skolan
- Researrangör godkänd av värdorganisationen
- Idrottsklubb eller liknande organisationer där vuxna ledare följer med
• Besök: Föräldrar avrådes från att besöka studenten. I de fall föräldrar önskar besöka, ska detta ske i samband med
programmets slut eller kring lov eller högtider. Besöket får vara under max sju dagar och måste vara godkänt av
Explorius samt av värdorganisationen. Studenten får ej missa skola på grund av besök. Värdfamiljen har ingen
skyldighet att erbjuda övernattning. För program som är kortare än tre månader är besök ej tillåtet
v ƚƚƚŝůůĨćůůŝŐƚƌĞƐĂŚĞŵƵŶĚĞƌƵƚďǇƚĞƐĊƌĞƚƌĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂƐĞũ͕ŵĞŶŬĂŶƚŝůůĊƚĂƐŽŵƐƚƵĚĞŶƚĞŶĂŶƐƂŬĞƌŝŐŽĚƚŝĚŝŶŶĂŶ
ƉƌŽŐƌĂŵĊƌĞƚƐďƂƌũĂŶ͘,ĞŵƌĞƐŽƌĨĊƌĞũŵĞĚĨƂƌĂĂƚƚƐƚƵĚĞŶƚĞŶŵŝƐƐĂƌƐŬŽůĂŶ͘hŶĚĂŶƚĂŐĞƚŶƂĚƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞƌƐĊƐŽŵ
ĚƂĚƐĨĂůůŝĨĂŵŝůũĞŶĞůůĞƌŵĞĚŝĐŝŶƐŬĂŝŶŐƌĞƉƉƐŽŵŵĊƐƚĞďĞŚĂŶĚůĂƐŝŚĞŵůĂŶĚĞƚ͘
v KďůŝŐĂƚŽƌŝƐŬƚĂǀƌĞƐĞŵƂƚĞ͗^ƚƵĚĞŶƚŽĐŚŵŝŶƐƚĞŶĨƂƌćůĚĞƌŵĊƐƚĞĚĞůƚĂŝĂǀƌĞƐĞŵƂƚĞŝŶŶĂŶĂǀƌĞƐĂ͘
dćŶŬƉĊĂƚƚǀćƌĚůĂŶĚĞƚƐůĂŐĂƌŬĂŶƐŬŝůũĂƐŝŐĨƌĊŶĚĞŝ^ǀĞƌŝŐĞŽĐŚĂƚƚĞǀĞŶƚƵĞůůĂůĂŐďƌŽƚƚŬĂŶĨĊĂůůǀĂƌůŝŐĂŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌŽĐŚ
ŬĂŶƌĞƐƵůƚĞƌĂŝĂƚƚƐƚƵĚĞŶƚĞŶƚǀŝŶŐĂƐĂǀďƌǇƚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚŝĨƂƌƚŝĚ͘
PǀƌŝŐĂƌĞŐůĞƌͲĨƂůũĂŶĚĞćƌŝŶƚĞƚŝůůĊƚĞƚ͗
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘

>ŝĨƚĂ
ŶǀćŶĚĂ͕ŚĂŶƚĞƌĂĞůůĞƌćŐĂǀĂƉĞŶ;ƵŶĚĂŶƚĂŐƐǀŝƐŽŵƂǀŶŝŶŐƐŬĞƌŝŶŽŵĨƂƌĞŶŝŶŐͬŬůƵďďŵĞĚƐćƌƐŬŝůĚĂĨƂƌĞƐŬƌŝĨƚĞƌͿ
^ĞǆƚŝŶŐ͕ĚĞƚǀŝůůƐćŐĂƐŬŝĐŬĂĞůůĞƌĚĞůĂďŝůĚĞƌ͕ǀŝĚĞŽƐ͕ƐŵƐĞůůĞƌĞƉŽƐƚŵĞĚĚĞůĂŶĚĞŶĂǀƐĞǆƵĞůůŬĂƌĂŬƚćƌ
ůŝŐƌĂǀŝĚĞůůĞƌŐƂƌĂŶĊŐŽŶŐƌĂǀŝĚ
>ŝǀƐĂǀŐƂƌĂŶĚĞďĞƐůƵƚƐĊƐŽŵ͗
Ͳ'ŝĨƚĞƌŵĊů

Ă͘'ŝĨƚĞƌŵĊů
ď͘ǇƚĂŬƂŶĞůůĞƌƐĞǆƵĞůůŝĚĞŶƚŝƚĞƚ
Đ͘<ŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐƚŝůůĂŶŶĂŶƌĞůŝŐŝŽŶ
Ě͘ǇƚĂŶĂƚŝŽŶĂůŝƚĞƚ
Ğ͘dĂƚƵĞƌĂŽĐŚͬĞůůĞƌƉŝĞƌĐĂƐŝŐ
ϲ͘&ƌĂŵĨƂƌĂĞůůĞƌŬƂƉĂĞƚƚŵŽƚŽƌĚƌŝǀĞƚĨŽƌĚŽŶ;ďŝů͕ŵŽƚŽƌĐǇŬĞů͕ũĞƚƐŬŝ͕ƐŶƂƐŬŽƚĞƌ͕ďĊƚĞůůĞƌĂŶŶĂŶƚǇƉĂǀĨŽƌĚŽŶƐŽŵŬƌćǀĞƌ
ŬƂƌŬŽƌƚͿhŶĚĂŶƚĂŐh^͗ďŝůŬƂƌŶŝŶŐćƌƚŝůůĊƚĞƚŽŵĚĞƚƚĂĞƌďũƵĚƐƐŽŵćŵŶĞƉĊƐŬŽůĂŶ͕ĚŽĐŬĞŶĚĂƐƚƉĊůĞŬƚŝŽŶƐƚŝĚƐĂŵƚƵŶĚĞƌ
ƂǀĞƌƐĞĞŶĚĞĂǀĂƵŬƚŽƌŝƐĞƌĂĚŬƂƌůćƌĂƌĞ͘
^ƚƵĚĞŶƚĞƌƐŽŵďƌǇƚĞƌŵŽƚƌĞŐůĞƌϭʹϲŽǀĂŶƚǀŝŶŐĂƐĂǀďƌǇƚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͘ůůĂĞǀĞŶƚƵĞůůĂĞǆƚƌĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌĨƂƌĞŶĂĚĞŵĞĚ
ĚĞƚƚĂďĞŬŽƐƚĂƐĂǀƐƚƵĚĞŶƚĞŶƐĨƂƌćůĚƌĂƌ͘
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WƌŽŐƌĂŵƌĞŐůĞƌŶĂĨŝŶŶƐƚŝůůĨƂƌĂƚƚƐćŬĞƌŚĞƚƐƐƚćůůĂĂƚƚƐƚƵĚĞŶƚĞŶĨĊƌĞƚƚƐĊƚƌǇŐŐƚŽĐŚƐćŬĞƌƚƵƚďǇƚĞƐĊƌƐŽŵŵƂũůŝŐƚ͘ǆƉůŽƌŝƵƐ
ƚĂƌĂŶƐǀĂƌĨƂƌĂƚƚŚũćůƉĂƐƚƵĚĞŶƚĞŶĂƚƚŐĞŶŽŵĨƂƌĂƵƚďǇƚĞƐĊƌĞƚƉĊĞƚƚďƌĂƐćƚƚŽĐŚŚĂƌĨůĞƌƚĂůĞƚƉƌŽĐĞƐƐĞƌĨƂƌĂƚƚŚĂŶƚĞƌĂ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞƌĚćƌƐƚƵĚĞŶƚĞƌďƌƵƚŝƚŵŽƚƌĞŐůĞƌ͘WƌŽĐĞƐƐĞŶŝŶŶĞďćƌ͞ƌŽƵŶĚƚĂďůĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͕͟͞ƉŽƐŝƚŝǀĞĂĐƚŝŽŶƉůĂŶ͟ŽĐŚ͞ĨŝŶĂů
ǁĂƌŶŝŶŐ͟ĚćƌƐƚƵĚĞŶƚ͕ǀćƌĚĨĂŵŝůũŽĐŚůŽŬĂůŬŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶŝŶǀŽůǀĞƌĂƐĨƂƌĂƚƚďĞƐůƵƚĂŽŵŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶƐĂŵƚĞǀĞŶƚƵĞůůĂ
ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌĂǀƌĞŐĞůďƌŽƚƚĞƚ͘
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