Pamiętaj, że na aplikację składa się zarówno wypełniony formularz jak i dodatkowe dokumenty, które
musisz dołączyć, a które znajdują się w sekcji B (list kandydata i jego rodziców) oraz zaświadczenia od
lekarza, dentysty a także kopia Twojego świadectwa szkolnego.
W sekcji C – jeśli jest taka możliwość udostępnij swojemu lekarzowi tę stronę aplikacji do
wypełnienia. Jeśli przyjmujesz jakiekolwiek leki na stałe – najlepiej dołącz do aplikacji zaświadczenie
od lekarza specjalisty, w którym jest informacja o konieczności przyjmowania leków na stałe. Jeśli na
którekolwiek pytanie z ankiety medycznej odpowiedź jest „yes” – wymaga ona dodatkowego
wyjaśnienia.
Ukrycie jakichkolwiek problemów medycznych (np. alergii) i późniejsze ich wykrycie w kraju wyjazdu
może być powodem do odesłania Studenta z Wymiany.
Jeśli szczepienia wymagały podania kilku dawek podaj ich ilość i wpisz datę ostatniej z nich.
W sekcji E – wypełnij dane Oficera Wymiany Młodzieżowej swojego Klubu Rotary oraz Prezydenta
tego Klubu. Warto wcześniej poprosić o te informacje i wpisać je do formularza. Aplikację należy
podpisać podczas spotkania Klubu Rotary w obecności świadka (Witness), którym może być członek
Klubu Rotary, będący na spotkaniu. Tylko jego dane mogą być wpisane ręcznie. Dane Oficera
Wymiany i Prezydenta Klubu muszą być także wpisane komputerowo. Świadek musi podpisać się
także na stronie 11, w sekcji G.
Sekcja H – nie wypełniaj nic. Te informacje będą uzupełnione w momencie konkretnego przydziału
do Klubu Rotary, do którego wyjedziesz.
Sekcja G – koniecznie uzupełnij dane „Alternative Emergency Contact in home country”. Wpisz tu
kontakt do najbliższej osoby (poza rodzicami), z którą w razie braku kontaktu z nimi będzie można się
skontaktować w sytuacji awaryjnej. Poinformuj tę osobę o tym fakcie.
Pamiętaj, że Twoja aplikacja musi być czytelna. Akceptowane są tylko aplikacje wypełnione
komputerowo. Odpowiedz na wszystkie pytania. Pamiętaj o prawidłowej pisowni dat (wymagany
format to np. 25/Jan/2018).
Wszystkie podpisy na dokumentach muszą być ORYGINALNE i na NIEBIESKO. Zwróć na to uwagę
lekarzowi, dentyście i nauczycielowi.
UWAGA! Odręczne wypełnione aplikacje nie będą akceptowane.
Obowiązkiem kandydata jest upewnienie się, że formularz referencyjny szkoły (sekcja H) jest
wypełniony i wysłany przez nauczyciela /wychowawcę w terminie ustalonym przez Dystrykt.

