
Tilmelding til studie- eller udvekslingsrejse 

med Nykøbing Katedralskole 
 

 

Dato:                          Elevens navn:                                      Klasse:  

 

Rejse arrangeret af flg. fag:  

 

Rejse til:  

 

Periode: UGE 8 (HF) eller UGE 10 (STX)  

 

Samlet udgift excl. kost ca. 3000,- kr. for HF, 4000,- kr. for STX 

 

Heraf depositum. Dato for betaling meldes ud snart  

 

Forældre/værge eller elever over 18 år tilmelder sig herved forpligtende som deltager i ovennævnte 

studie- eller udvekslingsrejse, arrangeret af Nykøbing Katedralskole. 

 

Adfærdsregler  

På rejser gælder skolens almindelige studie- og ordensregler. Yderligere pointeres det, at  

• Eleverne skal være hjemme på hotellet senest kl. 24.00, så der kan deltages aktivt i 

programmet for den følgende dag. 

• Indtagelse af alkohol sker i begrænset omfang, svarende til fx et par genstande i forbindelse 

med middag 

• Lærernes anvisninger skal altid følges. 

Det er rejselærernes vurdering, hvorvidt en elev overtræder adfærdsreglerne. Ved brud på de 

vedtagne regler kan læreren udelukke eleven fra deltagelse i programmet på stedet samt evt. (via 

rektor) bortvise eleven fra skolen i kortere tid efter hjemkomst. I særlige tilfælde kan eleven sendes 

hjem fra turen for egen/forældres/værges regning.    

 

Vær opmærksom på at eleven selv skal have en rejseforsikring indeholdende syge- og 

hjemtransportforsikring (ved sygdom/ulykke), en afbestillingsforsikring, gyldigt pas og eventuelt 

rejsetilladelse – med underskriften bekræfter eleven/forældre/værge, at eleven har en rejseforsikring, 

en afbestillingsforsikring, gyldigt pas og eventuelt rejsetilladelse eller vil anskaffe en inden afrejse. 

Det blå EU-sygesikringskort og både policenummer og telefonnummer til forsikringsselskabet skal 

medbringes på studieturen. Hvis eleven har særlige sygdomme, brug af medicin eller personlige 

omstændigheder, som rejselærerne bør kende i forbindelse med rejsen, og som kan have indflydelse 

på studieturen, skal lærerne orienteres. Evt. medicinpas skal medbringes.  

 

Denne tilmelding indebærer, at arrangørerne kan indgå bindende kontrakt med rejseselskaber o.lign. 

med de deraf følgende økonomiske og juridiske forpligtelser for deltagerne. Øvrige betalinger med 

tidsfrister meddeles af arrangørerne og skal respekteres. Hvis studieforløbet afbrydes inden rejsen, 

kan refusion af depositum og indbetalinger ikke forventes retur. Ved selvforskyldt rejseafbud (ex ved 



egen udmeldelse af Nykøbing Katedralskole) er tilbagebetaling udelukket. Underskriften indebærer 

desuden, at eleven erklærer sig indforstået med at følge skolens ordensregler og lærernes anvisninger 

på rejsen.  

 
I force majeure (for eks. Virusudbrud, askeskyer, pludseligt opståede kriser) situationer, der fører til 

at en rejse aflyses, er Nykøbing Katedralskole ikke ansvarlig for at dække et eventuelt tab for 

eleverne. Elever, der ikke ønsker at rejse på grund af forholdene på destinationen, kan ikke få dækket 

eventuelt tab af Nykøbing Katedralskole. I begge tilfælde vil der kun være dækning af en forsikring 

tegnet i den enkelte familie. 

I forbindelse med studierejsen, ønsker Nykøbing Katedralskole yderligere at indhente samtykke fra 

elevernes forældre eller forældremyndighedspersoner eller elever over 18 år i forhold til Covid-19 

restriktioner: 

Eleverne skal opfylde eventuelle indrejserestriktioner på en rejsedestination og sikre, at der ikke er 

krav om, at ikke-vaccinerede skal i karantæne. Der gælder kun et egentligt krav om vaccine, såfremt 

dette er et krav i forhold til rejsedestinationen. 

Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede, skal eleverne selv løse eventuelle test-udfordringer. 

Fx kan det være op til eleverne selv at finde spisemuligheder, som ikke kræver coronapas, eller at 

finde en mulighed for at blive testet.  

Eleverne skal selv betale for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i en aktivitet på 

rejsedestinationen. 

Eleverne kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, men skal i så fald deltage i anden 

aktivitet hjemme. 

 

Ønsker at deltage    

Ønsker ikke at deltage  

 

Hvis der er tale om en udveksling, forpligter forældrene/værgen/eleven over 18 år sig til at have en 

elev fra Katedralskolens venskabsskoler boende, og eleven skal bo privat indkvarteret i hele/dele af 

studieturen.  

Hvis mit barn/jeg ikke deltager, er jeg indforstået med, at jeg i rejseugen enten skal lave en opgave 

udleveret af mine rejselærere ELLER selv finde et praktiksted, hvor jeg arbejder fuld tid i 

rejsedagene.    

 

Dato:                                Navn på elev: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

               

Egen underskrift                                                    Forældres/værgens underskrift 
 

Som elev/forældre/værge bekræfter jeg med min underskrift, at jeg som deltager på studieturen/ forældre eller 

værge til en deltager er forpligtet til at overholde gymnasiets ordensregler og er indforstået med de mulige 

konsekvenser af en overtrædelse af reglerne. 


