SG sept. 2021

Til elever og forældre om de forsikringsretlige rammer
Orienteringsskrivelse om de forsikringsretlige rammer ifm. studierejser

”Forældre og elever bedes allerede på nuværende tidspunkt tjekke og sørge
for, at eleven har GYLDIGT pas eller andet tilsvarende papir, eventuelt visum,
gyldigt blåt EU-sygesikringskort samt privat syge-/hjemtransportforsikring (ved
sygdom/ulykke).
’Gymnasiet er omfattet af den statslige selvforsikringsordning og må derfor
ikke tegne forsikringer for eleverne. Eleven er således ikke forsikret via skolen,
hverken for så vidt angår rejseforsikring, afbestillingsforsikring,
ulykkesforsikring eller syge-/hjemtransportforsikring. Det er et krav, at eleven
selv tegner en syge- /hjemtransportforsikring.
Forældre og elever bedes allerede nu oplyse rejselærerne om et navn og
telefonnummer på en kontaktperson. Informationen sendes til XXX.
Forældre og elever bedes allerede nu informere rejselærerne om eventuel
sygdom/brug af medicin/eller personlige omstændigheder, som rejselærerne
bør kende i forbindelse med rejsen. Relevant information sendes til XXX og
behandles fortroligt.
Venligst bekræft deltagelse samt vilkårene for deltagelsen på nedenstående
slip, som bedes afleveret til læreren senest den (dato).

Som elev / forældre bekræfter jeg med min underskrift, at jeg som deltager på
studierejsen/forældre til en deltager er forpligtet til at overholde gymnasiets
vedhæftede ordensregler og er indforstået med de mulige konsekvenser af en
overtrædelse af reglerne.
Jeg er bekendt med, at overtrædelse af studie- og ordensregler (se SG’s
hjemmeside) kan medføre sanktioner og uledsaget hjemsendelse for egen
regning.
Jeg er bekendt med, at skadevoldende adfærd eller ansvarspådragende
adfærd skal meddeles til læreren, og eventuelle skader på inventar skal
erstattes af skadevolderen. Skolen kan ikke gøres erstatningsansvarlig.
Jeg er gjort opmærksom på, at der fra skolens side ikke er tegnet forsikring,
som dækker eleverne, hverken rejseforsikring, ulykkestilfælde eller
tingsforsikring i forbindelse med elevernes eventuelle ansvarspådragende
adfærd.
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Jeg er indforstået med, at det er hjemmets eget ansvar at sørge for at tegne
en syge-/hjemtransportforsikring og ulykkesforsikring. Det er et krav fra
skolens side, at eleven er dækket af en sådan syge-/hjemtransportforsikring.
Det påhviler deltagerne / deres forældre selv at vurdere, om der herudover
også ønskes en rejseforsikring, der også indeholder en forsikring mod afbud
og / eller en ulykkesforsikring.
Jeg er indforstået med, at jeg har taget de nødvendige vacciner forud for
turen, og at det er hjemmets eget ansvar, at dette sker. Der gælder kun et
egentligt krav om vaccine, såfremt dette er et krav i forhold til
rejsedestinationen.
Jeg er indforstået med, at det såfremt der ikke gælder et egentligt
vaccinationskrav, kan det være en anbefaling, at jeg har ladet mig vaccinere:
https://www.sikkerrejse.dk/anbefalinger/
Jeg er indforstået med, at det er hjemmets eget ansvar at sikre, at eleven
medbringer det blå sygesikringsbevis.
Jeg er selv forpligtet til at orientere rejselærerne om helbredsmæssige eller
personlige omstændigheder, som kan have indflydelse på deltagelsen,
herunder at medbringe et eventuelt medicinpas.
Jeg er bekendt med, at jeg i tilfælde af aflysninger eller afbud af turen hæfter
for udestående beløb eller tab, som måtte opstå som følge heraf.

Undertegnede er indforstået med ovennævnte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg bekræfter hermed, at _____________________________deltager i
studierejsen til XXX på ovennævnte vilkår, som jeg er indforstået med.

………………………………………………………………
Dato og underskrift (forældreunderskrift hvis eleven er under 18 år)
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