
THE BEST

VERSION OF

YOURSELF

Välkommen till den Nordiska Ungdomsveckan 

5 - 11 juli 2020 i Island 



Vill du...
 

... klargöra dina mål angående studier eller arbete?
... sträva mot framgång i sport eller andra hobbyer?

... träna inre styrka för att övervinna svårigheter i livet?
... vara en stödjande vän i vått och torrt?

... bli den BÄSTA VERSIONEN AV DIG SJÄLV?
 

JA?! Detta är innehållet för NSU:s Nordiska
Ungdomsvecka 2020, så kom med!

 
 

 
ARRANGÖR
Ungdomsveckan arrangeras av Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete / Nordic Youth Association (NSU).
 
MÅLGRUPP
Deltagarna bör vara intresserade av programmet och vara minst 14 år gamla. Prioritet ges till sökande under 23 år.
 
BOENDE,  MÅLTIDER, PROGRAM OCH LOKAL TRANSPORT
Denna ungdomsveck i Island hålls delvis nära Selfoss och delvis i Reykjavik. Projektet erbjuder boende i delade hostel rum,
måltider, program och lokal transport i Island.
 
RESEARRANGEMANG
Deltagare från utlandet bör flyga till och från flygplatsen i Keflavik. Vänligen anländ senast kl 17:00 den 5 juli. Programmet
pågår fram till frukost den 11 juli, men även tidiga morgonflyg är möjliga den dagen. Programmet startar och slutar i
Reykjavik, och NSU ordnar med transport mellan Reykjavik och flygplatsen den 5 och 11 juli. Om minderåriga reser ensamma
kommer NSU-kontoret att vara i kontakt med den sändande organisationen och/eller föräldrarna för att säkerställa att resan
är trygg.
 

Längre vistelse: Programmet inkluderar inte turistattraktioner, men det är tillåtet att stanna upp till 48 timmar extra för att
lära känna Island bättre. Deltagarna bokar och täcker kostnader för boende, måltider och transport för extra vistelse i Island.
 
DELTAGARAVGIFT
Vi har reserverat 2 avgiftsfria deltagarplatser per nordiskt land/område. (Ytterligare gratis platser kan tillkomma om
projektets ekonomin tillåter, och det blir klart i början av april). NSU-medlemmar har i första hand tillgång till de avgiftsfria
platserna. Avgiften för ytterligare deltagare är 600€/person. Personer från andra länder än de nordiska kan delta ifall så
överenskommet med NSU:s sekretariatet.
 
ERSÄTTNING AV RESEKOSTNADER
Endast personer med avgiftsfria deltagarplatser får ersättning för resekostnader. Faktiska resekostnader ersätts till 70%, men
den övre gränsen för ersättning som betalas ut per person är:
- 50 euro för personer från Island,
- 200 euro för personer från Danmark, Finland, Norge, Sverige och Sydslesvig.
- 300 euro för personer från Färöarna.
- 500 euro för personer från Grönland.
 

På grund av finansiärernas strikta reglerna, följ dessa instruktioner för att få ersättning:
- Delta aktivt i hela programmet
- Det mest ekonomiska sättet att resa bör användas (flyg i ekonomiklass, andra klass tåg osv.)
- Dokumentation bör sändas för alla resekostnader inom två månader efter resan: biljett som visar rut, pris och datum för
betalningen. Om biljetten saknar information om pris eller datum, lägg till kontoutdrag eller kreditkortfaktura.
Ombordstigningskort krävs för resor med flyg och färja.
- Alla betalningar över 1000 € måste styrkas av ett kontoutdrag eller kreditkortsfaktura.
 
FÖRSÄKRING
Arrangören erbjuder inte reseförsäkring. Deltagarna rekommenderas att ha en reseförsäkring som täcker hälsorelaterade
vårdnadskostnader, och helst även bagage. Ta också med ett europeiskt hälsokort (E111) eftersom reseförsäkring inte täcker
kostnader som bör täckas av E111. Det kan beställas gratis från din nationella hälso- och sjukvårdssida / kontor.
 
ANSÖKAN
Vänligen ansökan genom att fylla i och skicka det bifogade ansökningsformuläret till NSU:s sekretariat.
 
KONTAKT
Pia Winsten, Generalsekreterare, Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete / Nordic Youth Association
Mobil +358 407031948, E-post: info@nsunet.org, Webbplats: www.nsunet.org


