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Fakta om Rotarys sommerleire/camper

• Cirka 80 camper i alle europeiske land samt Taiwan, 
India, USA, Canada og Brasil

• Forskjellige aldersklasser fra 15-25 år

• Varighet 1-3 uker

• Normalt aksepteres 1 jente og/eller 1 gutt fra hvert land

• Campkostnad fra 0 til 500 Euro, reisekostnad til/fra 
leiren, 1000 kr i gebyr

www.rotary.no, Internasjonale sommerleire 2018



TITLE  |  3

Sommerleirene/campene har ulikt innhold

• Friluftsliv, turer 
• Sport og idrett
• Kultur, musikk, formgiving, språk
• Sightseeing, bli kjent med landet
• Bli kjent med Rotary
• Internasjonal sosialisering og vennskap!
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Hvordan sender man en ungdom ut på sommerleir?

• Klubben finner kandidater i des/jan/feb
• Søknadsskjema fylles ut elektronisk og undertegnes av 

klubb og DYEO i jan/feb, FØR kandidaten har funnet en 
leir. Send ferdig søknad til DYEO

• Leirene annonseres i feb/mars
• Når kandidaten har funnet en ønsket                                  

leir, sendes en epost til ansv. or Short term exchange
• Ansvarlig for Short term exchange forespør på ønsket leir 

og sender søknaden
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Explore the south inland and west of Norway

• D2305 (vestlandet) har tradisjon for å 
arrangere sommercamp

• I 2018 blir det ingen sommerleir i vårt 
distrikt

• I 2019 er det Stranda, Sykkylven, Spjelkavik 
og Ørskog som skal arrangere sommercamp
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Hvordan arrangerer man en sommerleir?

• Ønske om å ha et prosjekt for ungdom som handler om 
internasjonal forståelse og kulturutveksling

• Samarbeid med andre klubber etableres på høsten

• Søknad om pengestøtte kan sendes til Distrikt og NORFO i okt/nov

• Invitasjon til sommerleir lages og sendes til DYEO/ ansvarlig for 
Short term exchange i jan/feb, som annonserer leiren internasjonalt

• Planlegging av program for leiren skjer i vårhalvåret  
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Hvordan arrangerer man en sommerleir?

• Ansvarlig for sommerleir i D2305

– Inger Marie Seth/ Giske Rotary


