
Bekreftelse av AFS-regler 

Internasjonale AFS-regler 

1. Det er forbudt å kjøre MOTORISERTE KJØRETØY 
2. Det er forbudt å HAIKE 
3. Det er forbudt å ha befatning med NARKOTIKA  
 

Skole. AFS-året er et skoleår, og det forventes at man tar skolen på alvor.  I spesielle tilfeller kan man 
søke om tillatelse til fravær. Det vil ikke bli gitt tillatelse til lengre fravær på grunn av reiser eller besøk.  
 
Alkohol og røyking. Når det gjelder alkohol og røyking må man forholde seg til vertslandets lover, og 
respektere vertsfamiliens regler.  
 
Reiser. Regler for reising vil variere noe fra land til land, avhengig av lokale forhold. Man må derfor 
holde seg orientert om reisereglene i vertslandet, og sørge for å etterleve disse. Det må alltid søkes 
om tillatelse til reiser på egenhånd, og foresatte må signere på en Independent Travel Waiver. 
 
Besøk. AFS fraråder besøk fra familie, venner og kjæreste i Norge på det sterkeste! Dersom dere 
likevel ønsker å planlegge et besøk og vertsfamilien er positiv, må det søkes om tillatelse fra AFS i 
vertslandet. Vær derfor ute i god tid og bestill aldri billetter før eventuell tillatelse er gitt.  
 
Innenlands reise. Deltakeren/Foresatte er selv ansvarlig for å bekoste reiseutgifter i hjemlandet, samt 
eventuelle øvrige omkostninger påløpt mellom hjemstedet og Gardermoen. 
 
Internasjonal reise. AFS Norge bestiller alltid tur-/returbillett fra Gardermoen til vertslandet for alle 
deltakere i god tid før programstart.  
 
Hjemreise og returbillett. AFS Norge ønsker at alle returnerer til Norge til fastsatt tid. Dersom man 
likevel velger å reise hjem før programslutt (Early Return/ER for personal reasons), eller bli igjen i 
vertslandet etter programslutt (Program Release/PR), gjelder følgende: 

 Både PR og ER for personal reasons må godkjennes av AFS i vertslandet. 

 AFS sitt ansvar opphører fra den datoen AFSeren løses fra programmet. 

 AFS-forsikringene opphører fra den datoen AFSeren løses fra programmet. 

 Utgifter til innenlandsreise både i vertsland og Norge må dekkes av Deltakeren/Foresatte. 

 Uavhengig av årsak tilbakebetales ingen del av deltakeravgiften. 
 
Early Return for personal reasons. Returbillett må endres av AFS Norge. Vi gjør oppmerksom på at 
vi er avhengige av ledige billetter i samme bookingklasse som eksisterende billetter, og billettene kan 
kun endres på tidspunkt, ikke destinasjon. Et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pluss eventuelle 
ombookingsgebyrer fra flyselskapet må betales av Deltakeren/Foresatte.  
 
Program Release. Deltakeren/Foresatte er selv ansvarlige for å endre returbillett og dekke de 
merkostnadene dette medfører. AFSeren må selv sørge for forlengelse av visumet/oppholdstillatelsen 
dersom dette er nødvendig. Merk! Det er ikke alle AFS-land som tillater at man blir igjen i landet etter 
programslutt.  
 
Ved sykdom eller hjemsendelse på grunn av regelbrudd dekker AFS alle utgifter i forbindelse med 
hjemreise. 
 
Hovedkontakt. Vi gjør oppmerksom på at ved delt omsorg vil AFS Norge kun forholde seg til en 
hovedkontakt (som oppgitt i søknaden). Foreldre må derfor selv informere hverandre. 
 
Vi bekrefter med dette at vi har lest ”Deltakeravtale - Vilkår for deltakere på AFS-programmene” 
og er innforstått med AFS-reglene. Brudd på reglene vil kunne medføre hjemsendelse. 
 
 

Signatur AFSer 
 
 

Signatur foresatte 
 
 

Signatur foresatte 


