CIEE vastutusest vabastamine, programmis osaleja leping ja siduv vahekohtuleping
Käesolev vorm on oluline. See sisaldab tingimusi ja vabastab CIEE vastutusest. Käesoleva vormi
PEAVAD allkirjastama kõik vähemalt 18-aastased osalejad või alla 18 aasta vanuste õpilaste
eestkostjad.
Ma saan aru ja nõustun sellega, et käesolev leping kujutab endast siduvat lepingut allakirjutaja ja CIEE
vahel. CIEE hõlmab Council on International Educational Exchange'i, selle omanikke, juhatajaid, töötajaid
ja sidusettevõtteid.
Vastutusest vabastamine
Kui välja arvata kohalik juhataja ja töötajad, ei paku CIEE kaupu või teenuseid teie programmi jaoks, sh
näiteks korraldamist, omanikuõigust või kontrolli majade, korterite või muude majutusrajatiste,
lennundus-, mere-, maantee- või muu transpordiettevõtete, kohalike turismiettevõtete,
viisamenetlusteenuste, valikuliste ekskursioonide osutajate ja korraldajate, toitlustus- või
meelelahutusettevõtete vms üle. Kõik sellised isikud ja üksused on sõltumatud töövõtjad. Seetõttu ei
vastuta CIEE selliste isikute või üksuste või kolmanda osapoole hooletuse või tahtliku tegevuse või
tegevusetuse eest. CIEE ei vastuta muu hulgas isikule või varale põhjustatud vigastuste, hävingu või
kahjustamise, surma, viivituse või ebamugavuse eest kaupade või teenuste osutamisel, kui see kaasneb
või tuleneb alljärgnevast (mitteammendav loend): loodusjõudud, vääramatu jõud, valitsuste tegevus,
sõjandus- või tsiviilvaldkonna rahutused, ülestõusude või mässudega seotud tegevused, streigid või
muud tööga seotud tegevused, kriminaalsest või terroristlikust tegevusest või sellega ähvardamisest,
ülereserveerimine või majutustaseme alandamine, ehituslikud või muud puudulikud tingimused
majades, korterites või muudes majutusrajatistes (või nendesisesed kütte-, santehnika-, elektri- või
ehitusprobleemid), lennukite või muude transpordi vahendite mehaaniline või muu rike või mis tahes
transpordimehhanismi suutmatus õigeaegselt või ohutult kohale jõuda või väljuda, loomade, putukate
või kahjuritega seotud või nende hammustusest tingitud ohud, sanitaarprobleemid, toidumürgitus,
epideemia või selle oht, haigus, arstiabile juurdepääsu puudumine või selle kvaliteet, evakueerimisega
kaasnevad raskused meditsiinilise või muu hädaolukorra korral või mis tahes muu põhjus, mille üle CIEE-l
puudub otsene kontroll.
Hüvitamist käsitlev säte
Ma nõustun hüvitama CIEE-le ning vabastan CIEE vastutusest kõigi nõuete ja kahjude

suhtes, mis on seotud CIEE vastu esitatud hagidega osaleja poolt põhjustatud
vigastuste või kahjude hüvitamiseks, ning hüvitan CIEE-le kõik kulud, mis kaasnevad
CIEE-le esitatud nõuetega osaleja programmis osalemise, CIEE asukohas viibimise või
CIEE rajatiste, teenuste ja seadmete kasutamise ajal, mis põhinevad arstiabi või -ravi
saamisel mis tahes füüsilise või vaimse haiguse vms suhtes, muu hulgas nõuded, mis
tulenevad osaleja hooletusest, ulakusest, mis tahes CIEE eeskirja rikkumisest, tahtlikust
rikkumisest või kuritegelikust käitumisest.
Välisreisid ja riskide võtmine
Reisimine riikides, kus CIEE programme korraldab, ei pruugi sarnaneda reisimisele osaleja

koduriigis. Programmid riikides, kus CIEE tegutseb, võivad hõlmata ebamugavust ja
riski, muu hulgas loodusjõude, geograafilisi ja klimaatilisi tingimusi, hügieenistandardite
erinemist, taristuga seotud probleeme (nagu teehooldus, viivitused transpordis ja
majutustingimused), tsiviilrahutusi, vandalismi, kuritegevust, poliitilist ebastabiilsust ja
terrorismi.

Demonstratsioonid, kogunemised ja protestid
Demonstratsioonid, kogunemised, protestid ja muud sarnased tegevused on suhteliselt sagedased
paljudes riikides. CIEE osalejad ei tohi ühelgi sellisel sündmusel aktiivselt osaleda.
Samuti võib CIEE soovitada osalejatel teatavaid sündmusi ka mitte pealt vaadata ning kõigil sellisetel
juhtudel ei tohi osalejad ühelgi sellisel sündmusel osaleda või seda pealt vaadata. Kõigil juhtudel võib
selliste sündmuste jälgimise ja/või nendes ja nende lähedal osalemisega kaasneda füüsilise vigastuse,
surma ja/või vara kaotamise oht, sõltumata sellest, kas CIEE annab hoiatusi või juhiseid või mitte. Selle
tulemusena toimub mis tahes selline jälgimine, kohalolemine või osalemine osaleja enda riisikol.
Vabastan CIEE igasugusest vastutusest, mis tuleneb minu kohalolust mis tahes sellisel sündmusel või
selle läheduses või selles osalemisest.
Meditsiiniteenused või -rajatised ei pruugi olla kogu programmi või selle osa ajal kohe

kättesaadavad ning need ei pruugi kättesaadavuse korral vastata osaleja koduriigis
kehtivatele standarditele. Osaleja võib puutuda kokku või kanda teistele isikutele üle
nakkuslikke ja potentsiaalselt kahjulikke või surmavaid haiguseid, muu hulgas gripp,
külmetus, meningiit ja leetrid.
Osalejad võivad puutuda riskidega kokku ka reisimise ajal (muu hulgas bussides, rongides,

erasõiduautodes, taksodes, lennukites ja ratastel), puutuda kokku suurte
rahvamassidega (muu hulgas muuseumides, festivalidel, muusikaüritustel,
spordisündmustel jne) ning puutuda kokku riskidega, mis on seotud mis tahes füüsilise
või vaimse haiguse raviga.
Osaleja võtab endale kogu riski kehaliste vigastuste, surma, emotsionaalse trauma, varaliste kahjude,
ebamugavuse ja/või selliste riskidega põhjustatud kaotuste eest.
Õigus isiku programmis osalemisega nõustuda ja mitte nõustuda ning õigus isik programmist
eemaldada või programmi jätta
CIEE jätab endale õiguse keelduda mis tahes isiku osalemisest programmis või nõustuda sellega mis
tahes ajal enne programmi algust või programmi ajal või eemaldada osaleja programmist, kui osaleja
pole suutnud järgida käesoleva lepingu mis tahes sätet/sätteid, kui isiku jätkuv osalemine või kohalolu
programmis kujutab endast CIEE hinnangul riski isiku tervisele, kolmanda osapoole tervisele või
ohutusele või programmi nautimisele või terviklikkusele.
CIEE on huvitatud programmide iseloomu säilitamisest, mis nõuab õpilastevahelist arutelu, suhtlust ja
kultuuridevahelist mõistmist. Osaleja taotluse vastuvõtmisel hindab CIEE osaleja vanust, tervist, heaolu,
kvalifikatsioonie ja küpsust ja/või seda, kas osalemine võiks kompromiteerida teiste osalejate
õppekogemust programmis ja/või kas osaleja saaks täielikku kasu programmis osalemisest.
Kui osaleja eemaldatakse programmist või ta otsustab vabatahtlikult enneaegselt programmist lahkuda,
ei tehta tagasimakseid, v.a juhul, kus CIEE tühistab programmid, millisel juhul tagasimaksed väljastatakse
vastavalt käesoleva dokumendi lisa A tingimustele.
Meditsiiniline seisund/arstiabi
Ma kinnitan, et mu tervis on hea ja et mul pole ühtegi füüsilist või vaimset haigust, mis kujutaks minu või
teiste osalejate või kolmandate osapoolte jaoks ohtu või riski.
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Osaleja on ainuisikuliselt vastutav arstiabi eest enne programmis osalemist, programmi ajal ja pärast
programmi, sh (kuid mitte ainult) vajalike ravimi(te) hankimise ja manustamise, vaktsineerimiste ja mis
tahes muu arstiabi ja -ravi eest. Osaleja nõustub konsulteerima arstiga, kes on kvalifitseeritud
reisimeditsiini, immunisatsioonide ja nakkuslike/troopiliste haiguste eest enne osaleja lahkumist
programmis osalemiseks.
Meditsiinilise hädaolukorra korral üritab CIEE korraldada asjakohast ravi. Samas ei anna CIEE mis tahes
garantiisid, et ta suudab tagada tulemusliku (või muu) erakorralise ravi. Ma annan CIEE-le ja/või
kolmandatele osapooltele loa osutada esmaabi ja hankida arstiabi osaleja jaoks või transportida teda (sh
kiirabiga) raviasutusse või haiglasse, kui CIEE ainuisikulise arvamuse kohaselt on vajalik selline
meditsiiniline abi kolmanda osapoole poolt. Sellise abi või transpordi kulud kannab osaleja.
Tajutud või tegelikud epideemiad (nagu, kuid mitte ainult, SARS, linnugripp, ebola vms) võivad
programmi viivitada, häirida, katkestada või tühistada.
Kindlustus
Kõik USA elanikest osalejad, kes osalevad programmis väljaspool Ameerika Ühendriike (või kes on
rahvusvahelised osalejad programmis Portlandis Maine'is), on kaetud CIEE poolt osalejate jaoks ostetud
reisikindlustusega. Selle kindlustuse hind sisaldub programmi tasus. Selle poliisi poolt pakutav kate on
mõeldud erakindlustuse täiendamiseks ja välismaal reisimisega seotud tegevuste katteks. Teavet
käesoleva kindlustuse katte kohta osutatakse meilisõnumis, mis saadetakse osalejale enne lahkumist.
Täiendava meditsiinilise, evakuatsiooni, reiside tühistamise, reiside katkemise, pagasi
kaotamise/kahjustumise, õnnetuse/haiguse ja mis tahes muu kohalduva kindlustuse ostmine on tugevalt
soovituslik.
Ma saan aru, et enamik tavapäraseid kindlustuspoliise ei kata arstiabi ja evakueerimist väljaspool osaleja
koduriiki ning et see võib olla äärmiselt kallis. Ma olen ainuisikuliselt vastutav igasuguse meditsiiniliste
evakueerimise, reiside tühistamise, reiside katkestamise, pagasi kaotamise/kahjustumise,
õnnetuse/haiguse või muude seonduvate kulutuste eest, mida osaleja peab kandma või mis on seotud
programmiga, mis pole kaetud CIEE poolt ostetud kindlustusega hüvitise ülemmäära ja/või poliisis
sätestatud erandite tõttu. Ma saan aru, et ennetav ja hooldav arstiabi ei ole kaetud CIEE
kindlustuspoliisiga ning et ma vastutan ainuisikuliselt oma meditsiinilise, psühholoogilise ja füüsilise
seisundi eest programmi kestel. Kui programmi jooksul peaks esinema mis tahes meditsiinilisi,
psühholoogilisi või füüsilisi probleeme, vastutan ma ainuisikuliselt igasuguse abi eest, mida ma võin
vajada, ning kõigi kulude eest sellise abi eest ulatuses, mida CIEE kindlustuspoliis ei kata.
Ma nõustun maksma kõik kulud, mis on seotud kogu osalejale osutatud arstiabi ja seotud transpordiga,
ning hüvitan kõik kulud, mis tekivad sellega seoses CIEE-le, ning vabastan CIEE igasugusest vastutusest,
mis seotud sellest tulenevate nõuetega.
Võõrustajariigi seadused ja tavad
Osaleja on kohustatud järgima kohalikke seaduseid ja tavasid, kui ta reisib välisriigis. Paljud sellised
seadused või tavad võivad erineda natukene nendest, mis kehtivad osaleja koduriigis. Ma saan aru, et
osaleja käitumisel võib olla mõju programmi teiste osalejate, CIEE ja osaleja jaoks mõeldud hüvedele.
Osaleja nõustub käituma viisil, mis toetab vastastikuselt kasulikku suhtlust teiste osalejate ja CIEE-ga.
Vastuvõetamatu käitumine ja ootused osaleja suhtes on sätestatud käesolevas lepingus ja programmi
eeskirjades („Lisa B”).

3

Kulud
Ma olen ainuisikuliselt vastutav mis tahes ja kõigi kulude eest, mida osaleja kannab programmi eel, ajal
ja järel, välja arvatud kulud artiklite eest, mis on veebisaidil CIEE High School Summer Abroad
(keskkoolisuvi välismaal) selgesõnaliselt loetletud programmi tasus sisalduvate kuludena. CIEE ei vastuta
kulude eest, mida osaleja ja/või tema vanem(ad)/eestkostja(d) on kandnud programmi jaoks ette
valmistudes (muu hulgas viisatasud, passitasud, vaktsineerimiskulud, lennupiletite kulud, pagasikulud, sh
ülekaalulise pagasi eest, taskuraha jne). Osaleja vastutab ka kõigi kulude eest (muu hulgas telefoniarve,
postikulud, täiendavad meditsiinilised kulud, mida ei maksa kindlustus vms), mis on tekkinud enne
osaleja koju naasmist programmi lõpus või pärast arve saamist. Kui osaleja katkestab või eemaldatakse
programmist ning ta peab varem koju lendama, vastutab osaleja ainuisikuliselt sellega seotud kulude
eest. On tugevalt soovituslik, et osalejal oleksvähemalt 200 dollarit taskuraha.
Tasustatud töö
Programmis osalemise ajal ei tohi osaleja teha muud tasustatavat töös. Osaleja võib osaleda
vabatahtlikus tegevuses ainult juhul, kui see on organiseeritud CIEE poolt.
Koju naasmine, programmi katkestamine või programmist eemaldamine
Osaleja vabatahtlik koju naasmine enne programmi lõppu on võimalik ainult erakorralistel asjaoludel ja
nõuab CIEE-poolset kirjalikku nõusolekut. Osaleja koduriiki naasmine ilma CIEE-poolse nõusolekuta viib
osaleja programmist eemaldamiseni.
Kui osaleja katkestab programmis osalemise, tuleb CIEE-d kirjalikus vormis teavitada. Katkestamised
jõustuvad ainult alates kirjaliku teavituse CIEE High School Summer Abroad (keskkooli suvi välismaal)
osakonna poolt vastuvõtmise kuupäevast. Programmitasude tagasimakse võimalikkuse määrab kindlaks
Lisa A.
Kui programmi võõrustajariiki sisenemiseks on vajalik viisa ning osaleja katkestab programmis osalemise
või eemaldatakse programmist enne programmi lõppkuupäeva, ei tohi osaleja kasutada viisat
programmi võõrustajariiki sisenemiseks või sinna jäämiseks. CIEE võib teavitada katkestamisest või
eemaldamisest asjakohaseid migratsiooniametnikke.
Käesoleva lepingu rikkumine võib viia osaleja kohese eemaldamiseni programmist ja kohese naasmiseni
koju. Ma nõustud kandma kõik kulud, mis tulenevad osaleja programmis viibimise enneaegsest
lõpetamisest. Programmis osalemise katkestamisest või programmist eemaldamisest tingitud lennu
kulude eest osaleja koduriiki varaseks naasmiseks on vastutav osaleja. Kui CIEE broneerib kodulennu ja
tasub selle eest katkestamisest või eemaldamisest tingituna, nõustun hüvitama CIEE-le kulud 30 päeva
jooksul.
Andmekaitse
CIEE jätab endale õiguse oma äranägemise järgi võtta ühendust osaleja kooli, vanema(te)/eestkostja(te),
majutust pakkuvate vanemate, ühiselamu saatjate või arsti(de)ga seoses terviseprobleemide või mis
tahes muude küsimustega, mis on programmiga seotud. See õigus on ülimuslikud andmekaitseõiguse
suhtes, mis võib muul juhul kohalduda.
Fotod
CIEE jätab endale õiguse teha foto- või filmisalvestusi programmist ja/või osalejatest ning CIEE jätab
endale õiguse osaleja poolt programmis viibimise ajal loodud dokumente või materjale kasutada ja/või
levitada. Samuti võib CIEE kasutada neid salvestisi, dokumente ja materjale reklaami- ja/või
kaubanduseesmärkidel, pakkumata selle eest kompensatsiooni ja vastutamata selle eest.
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Programmi ootused ja eeskirjad
Osalejalt oodatakse aktiivset osalemist programmis, sh tutvustavatel üritustel, seminaridel,
kultuuritegevustes ja kõigil muudel üritustel, mis on ettenähtud CIEE poolt ja programmis. Osalejalt
oodatakse oma koduriigi, -linna ja -kooli esindamist „saadikuna” ning seetõttu olulise panuse andmist
mõistmise edendamiseks oma võõrustajariigi ja oma koduriigi vahel. Programmi tegevustes osalemine
on programmi kohustuslik element. Mitterahuldav osalemine, programmi eeskirjade eiramine ja/või
kehv suhtumine toovad kaasa programmist eemaldamise.
CIEE jätab endale õiguse teha muudatusi programmi reisikavas ning muid muudatusi, muu hulgas
asendusi või muudatusi ekskursioonides, tegevustes, suunitlustes ja teemades, mis on loetletud hetkel
CIEE High School Summer Abroadi (keskkooli suvi välismaal) veebisaidil. CIEE ei vastuta selliste
muudatuste ega nendest tulenevate ootuste eest.
Osaleja võidakse paigutada võõrustajapere juurde, hoolimata rassist, usust või sotsiaalmajanduslikust
staatusest, ning sellisel juhul elab ta perekonna liikmena, peab kinni perekonna kohustustest,
eeskirjadest ja tavadest. Võõrustajaperekond võib koosneda üksikust isikust, kellel pole lapsi (
naisosalejaid ei paigutata üksiku meesvõõrustaja perekonda), lastega üksikvanemast , lasteta (või
täiskasvanud lastega, kes ei ela enam kodus) paarist või kodus elavate lastega paarist. Osaleja võib
jagada tuba samast soost võõrustajasugulaste või teise samast soost CIEE osalejaga. Osaleja
igapäevased tegevused vajavad võõrustajavanema(te) nõusolekut. Osaleja peab teavitama
võõrustajavanemat/-vanemaid sellest, kus ta mis tahes ajal viibib. Osaleja võib reisida koos
võõrustajaperega korraldatud (ja täiskasvanute järelevalvega) reisidele.
Osalejaid võidakse paigutada ühiselamusse ning sellisel juhul kehtivad nende suhtes eeskirjad, mis on
sätestatud ülikooli/ühiselamu ja CIEE poolt. Kui osaleja elab ühiselamus, jagab ta tuba teis(t)e samast
soost osaleja(te)ga.
Osalejal ei lubata reisida üksi mis tahes muu transpordivahendiga (muu hulgas jalutamine, rattaga
sõitmine, takso, buss, rong, lennuk, praam vms) kui need, mida CIEE on konkreetse programmi jaoks
soovitanud. Matkamine, mis tahes vormis motoriseeritud sõidukites reisimine, nagu autod ning
mootorrattad, või relvade ostmine ja omamine on rangelt keelatud.
Marihuaana, alkoholi või mis tahes muu reguleeritud aine või ravimi (v.a arsti poolt osalejale välja
kirjutatud ravimid) omamine ja/või kasutamine toob kaasa kohese programmist eemaldamise.
Osaleja ei tohi osaleda mis tahes seksuaalkäitumises, väärtegudes, ahistamises või kõlvatus käitumises
(muu hulgas seksuaalvahekord, seksuaalse sisuga sõnumite saatmine, seksuaalse sisu või ekspluateeriva
materjali kasutamine või levitamine, sündsusetud või häbiväärsed žestid, teiste seksuaalne ahistamine,
kiusamine vms), käivitada mis tahes „elu muutvaid” otsuseid, sündmuseid või tegevusi (muu hulgas usu
vahetamine, rasedus, abielu vms) või muuta oma keha mis tahes viisil (muu hulgas tätoveeringud, keha
augustamine vms) isegi juhul, kui selleks on lapsevanema(te)/eestkostja(te) luba.
Osaleja peab järgima kõiki eeskirju, ootusi ja tingimusi, mis sisalduvad käesolevas lepingus, ning eeskirju
ja ootusi, mis on sätestatud Lisas B.
Kehtetud sätted
Kui käesoleva lepingu mis tahes osa käsitletakse kehtetuna, jääb lepingu ülejäänud osa täielikult
õiguslikult kehtima ja jõusse.
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Siduv vahekohtumenetlus
Ma nõustun, et mis tahes vaidlus, mis käsitleb, on seotud või osutab käesolevale lepingule, brošüürile
või mis tahes kirjandusele minu programmi kohta või programmile endale, lahendatakse üksnes siduva
vahekohtumenetlusega Portlandis Maine'is kooskõlas Ameerika Vahekohtute Assotsiatsiooni kehtivate
kaubanduseeskirjadega. Selline menetlus juhindub Maine'i materiaalõigusest. Käesolevast lepingust
tulenevad vaidlused, käesoleva lepingu tõlgendamise, kohaldatavuse, rakendatavuse, õigluse või
sõlmimise (muu hulgas vaidlused kogu käesoleva lepingu või selle osade kehtivuse) üle lahendab üksnes
vahekohtunik, mitte föderaalne, osariigi või kohalik kohus või asutus.

Tunnistus ja arusaamine
Ma tunnistan vabalt ja vabatahtlikult käesoleva lepingu allkirjastamist.
Käesoleva vormi peab allkirjastama osaleja, alla 18-aastase osaleja korral tema vanem või eestkostja. Kui
osaleja on alla 18-aastane, tunnistab/tunnistavad lapsevanem(ad) selgesõnaliselt, et ta kirjutab
käesolevale lepingule alla osaleja nimel ning et kõik lepingu tingimusted on osalejale siduvad.

Osaleja nimi trükitähtedega:

Osaleja allkiri:

Vanema/eestkostja nimi trükitähtedega:

Vanema/eestkostja nimi:

Kuupäev:
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A-lisa
Tasud ja tühistamispoliitika
KULU TÜÜP

TÄHTAEG

SUMMA

Taotlemistasu

Tähtaeg taotluse
esitamisel

25 dollarit

TAGASIMAKSETE
TEGEMISE PÕHIMÕTTED
Ei maksta tagasi

Vastuvõtudeposiit

Tähtaeg 15 päeva
jooksul vastuvõtust

1000 dollarit

Ei maksta tagasi

Programmitasu jääk

Tähtaeg 8. aprillil 2016

Summa erineb iga
programmi puhul

Vt alljärgnevat
tühistamise ja
tagasimaksete tegemise
põhimõtteid

TÜHISTAMISE JA TAGASIMAKSETE TEGEMISE PÕHIMÕTTED
25 dollarit: mittetagasimakstav taotlemisdeposiit pärast taotluse esitamist
1000 dollarit: mittetagasimakstav pärast 8. aprilli 2016
Pool programmitasust (summa erineb iga programmi puhul): mittetagasimakstav pärast 12. maid 2016
Kogu programmitasu (summa erineb iga programmi puhul): mittetagasimakstav pärast programmi
lahkumiskuupäeva (sh ka juhul, kui osaleja katkestab või eemaldatakse)
Kui CIEE tühistab programmi mis tahes põhjusel (enne osaleja lahkumist): maksab CIEE tagasi 100%
makstud programmitasudest ja deposiidist (v.a taotlemistasu)
MUUD KOHALDUVAD TASUD
25.00 dollarit nõutakse tagastatud tšeki eest
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B-lisa
Programmi eeskirjad
Käesolevad programmi eeskirjad sätestavad olulised tingimused, eeskirjad ja erandid, mida TULEB

programmis osalemise ajal järgida. Need on koostatud osaleja ohutuse tagamiseks ja
osaleja parimaid huvisid silmas pidades. Need on võtmetähtsusega asjaolud eduka
väliskogemuse tagamiseks. CIEE jätab endale õiguse teha nendes eeskirjades igal ajal
muudatusi või neid täiendada.
1. Te peate aktiivselt osalema. Osalemine kõigis programmi tegevustes, väljasõitudel ja tundides
on kohustuslik. Kui te pole aktiivne osaleja, võidakse teid programmist eemaldada ja koju saata.
2. Te esindate oma koduriiki, -linna ja -kooli saadikuna. Püüdke aidata kaasa
kultuuridevahelisele mõistmisele oma kodu, teiste osalejate ja oma võõrustajariigi vahel.
3. Te peate austama oma võõrustajaperekonda ning järgima nende reegleid ja ootusi seoses
öörahu, kodutööde, interneti ja telefoni kasutamisega. Te peate neile ütlema, kuhu te lähete,
kellega te koos olete ja millal te koju jõuate. Tegevused, sh mis tahes sõprade kutsumine oma
võõrustajakoju, peab olema heaks kiidetud teie võõrustajaperekonnaga.
4. Te peate olema tagasi oma võõrustajaperekonna kodus või oma ühiselamutoas määratud

öörahu ajaks.
5. Kui te ei ela võõrustajaperekonna juures, peate olema endale määratud toas pärast öörahu.
6. Külalised väljaspoolt programmi ei tohi teie tuba külastada.
7. Te vastutate oma tervise ja heaolu eest. Võtke kaasa ja manustage kõiki vajalikke
ravimeid; andke teada, kui peate arsti vastuvõtule või haiglasse minema. Teavitage CIEE-d, kui
tunnete end kehvasti.
8. Te peate järgima oma võõrustajariigi seaduseid isegi juhul, kui need erinevad teie koduriigi
seadustest: kui te rikute seadust, võidakse teid programmist eemaldada ja teie suhtes võidakse
algatada kohalik kriminaalmenetlus.
9. Kui teete mõnda järgmistest tegevustest, võidakse teid programmist

eemaldada ja koju saata:
a. ebaseaduslike uimastite kasutamine, ostmine, levitamine või omamine;
b. mis tahes muude retseptiravimite, kui teie arsti poolt välja kirjutatud ravimite isiklik
kasutamine, kasutamine, ostmine, levitamine või omamine;
c. suitsetamine või tubakatoodete tarbimine;
d. kriminaaltegevuses osalemine või mis tahes võõrustajariigi seaduste rikkumine;
e. mis tahes relvade kasutamine, ostmine või omamine või mis tahes tulirelvade
kasutamine;
f. matkamine;
g. mis tahes vormis mootorsõidukiga sõitmine: autod, mootorrattad, mopeedid vms.
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10. Teid eemaldatakse programmist, kui te kasutate, ostate või omate mis tahes alkohoolseid
jooke, hoolimata sellest, kas te olete võõrustajariigis alkoholi tarvitamiseks sobivas vanuses või
mitte.
11. Te ei tohi tegeleda mis tahes seksuaaltegevuse, väärtegude, ahistamise või kõlvatu
tegevusega (nagu seksuaalvahekord, seksuaalse sisuga sõnumite saatmine, seksuaalsete fotode,
videote või materjalide kasutamine või levitamine, enesepaljastamine, sündsusetud või
häbiväärsed žestid, seksuaalne ahistamine, mis tahes veebipõhiste kohtamisrakenduste
kasutamine jne).
12. Te ei tohi teha mis tahes „elu muutvaid” otsuseid, sündmuseid või tegevusi (nagu usu
vahetamine, rasedus ja abielu).
13. Te ei tohi muuta mis tahes viisil oma keha (nagu tätoveeringud või keha augustamine) isegi
juhul, kui teil on luba oma vanema(te)lt/eestkostja(te)lt.
14. Kõikideks reisideks ja transpordiks tuleb anda luba CIEE ja/või teie võõrustajaperekonna
poolt, sh jalutamine, rattaga sõitmine, takso, buss, rong, lennuk, praam vms.
15. Te ei tohi käituda valjuhäälselt ega teiste suhtes ahistavalt; kiusata või näidata

üles soovimatust teha koostööd CIEE ja muude programmis osalejatega.
Käitumine viisil, mis võib kahjustada muid osalejaid, teid ennast, ümbritsevaid
inimesi, teie võõrustajaperekonda, CIEE-d või muid isikuid/organisatsioone,
kellega te kokku puutute, on vastuvõetamatu.
16. Te peate osalema ja läbima veebipõhise lahkumiseelse tutvustuse (Online Pre-Departure
Orientation, OPDO) kursuse enne seda, kui lahkute oma programmis osalema.
17. Te ei tohi teha mis tahes tasustatavat tööd ega hankida töökohta. Te võite osaleda

CIEE poolt korraldatud vabatahtlikes tegevustes ainult juhul, kui te olete liitunud
teenindus- ja juhtimisprogrammiga.
18. Teil peab olema hädaolukorra jaoks raha. Kui te kavandate teha mis tahes ostusid,

mis ei sisaldu programmitasus, peab teil olema isiklik taskuraha.
19. Pidage meeles, et CIEE või teie võõrustajaperekond ei vastuta teie isikliku vara eest. Mis tahes
kaotatud või varastatud isikliku vara (sealhulgas raha) eest vastutate ise.
20. Pidage meeles, et te saate lennukisse kaasa võtta ainult ühe registreeritud koti ning et te peate
järgima kõiki lennuliini piiranguid ja eeskirju. Te olete samuti vastutav mis tahes täiendavate
tasude eest (sh ülekaaluline pagas), mis on reisimise ajal esinenud.
21. Kui te osalete keeleprogrammis ja saate programmi ajal kasutamiseks mõeldud

tahvelarvuti, pidage meeles, et see kuulub CIEE-le.
22. Kui te ei osale programmis, ei täida käesolevaid eeskirju või näitate üles kehva

suhtumist, võidakse teid programmist eemaldada ja koju saata.
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Õpilane Allkiri

Kuupäev

Lapsevanem/eestkostja Allkiri (kui õpilane on alla 18-aastane)
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Kuupäev

