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PROHLÁŠENÍ RODIČŮ A STUDENTA 

1. Cíl programu 

Cílem programu specifikovaného v bodě 6 Smlouvy o vycestování uzavřené mezi studentem a 
YFU (dále jen „program“) je zprostředkovat mladým lidem pobyt v rodině a škole v zahraničí a 
rozšířit tak myšlenky, poznatky, obzor, zvýšit citlivost pro kulturní rozdíly a pospolitost, a 
podpořit hluboké porozumění pro společenské hodnoty a zájmy.  

2. Souhlas rodičů (zákonných zástupců) 

2.1. Chápeme význam programu, podporujeme jej a souhlasíme, aby se naše dítě tohoto programu 
zúčastnilo. My a naše dítě budeme dodržovat pravidla a postupy uvedené ve Smlouvě o 
vycestování uzavřené mezi studentem a YFU a jejích přílohách (dále jen „smlouva“). 

2.2. Naše dítě vycestuje do a z hostitelské země přesně podle cestovního plánu stanoveného YFU. 
Nebudeme usilovat o prodloužení programu našeho dítěte nebo o jakékoliv změny trvání 
programu. V průběhu programu našemu dítěti nedovolíme a ani ho nebudeme podporovat 
v tom, aby vycestovalo mimo hostitelské místo pobytu. 

3. Cestování a návštěvy během programu 

Cestování studenta je možné, pokud jsou splněny následující podmínky: 

3.1. V případě, že si naše dítě přeje cestovat mimo místo pobytu v doprovodu anebo pod 
dohledem svých hostitelských rodičů (nebo jednoho z nich), pracovníka školy nebo jiného 
dospělého, musí si naše dítě dopředu vyžádat ústní povolení na cestu od svého YFU tutora 
v hostitelské zemi; 
 

3.2. V případě, že si naše dítě přeje cestovat mimo místo pobytu bez doprovodu svých 
hostitelských rodičů (nebo jednoho z nich), pracovníka školy nebo jiného zodpovědného 
dospělého, musí dopředu oznámit plán cesty svému YFU tutorovi a vyžádat si písemný souhlas 
pro tuto cestu od příslušné regionální organizace YFU. Toto pravidlo platí i v případě, že cílem 
cesty je návštěva příbuzných nebo blízkých přátel.  
 

3.3. Pokud bude naše dítě v hostitelské zemi, nebudeme mu organizovat soukromé cesty ani ho 
podporovat v tom, aby si podobné cesty organizovalo, přestože by šlo o návštěvu přátel, 
rodinných příslušníků, anebo jiných osob žijících v hostitelské zemi nebo tam cestujících, 
pokud podobná soukromá cesta způsobí absenci dítěte ve škole nebo v hostitelské rodině. 
 

3.4. V průběhu účasti našeho dítěte na programu ho nebudeme navštěvovat bez dohody 
s hostitelskou rodinou a organizace YFU v hostitelské zemi a bez obdržení souhlasu obou stran.  
 

4. Nedobrovolné ukončení programu 
 
4.1. Jsme si vědomi toho, že YFU má právo vyloučit naše dítě z programu v případě, že jeho 

chování bude YFU považovat za nevhodné. Nevhodné chování je specifikováno v bodě 10 
Všeobecných podmínek účasti na programu YFU. 
 

4.2. Souhlasíme, že jestliže v průběhu programu našeho dítěte porušíme my anebo naše dítě 
některý bod z tohoto prohlášení, především jestliže naše dítě podnikne dopředu neschválenou 
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cestu, opustí bez povolení YFU přidělenou hostitelskou rodinu nebo školu, anebo poruší 
některý bod tohoto prohlášení, může YFU podle svého uvážení rozhodnout, že naše dítě 
z programu vyloučí.  
 

5. Dobrovolné ukončení programu 
Bereme na vědomí, že jestliže naše dítě dobrovolně vystoupí z programu nebo bude z programu 
vyloučené, je YFU oprávněno odstoupit od smlouvy. Smluvní pokuta (stornovací poplatek) náležející 
YFU v tomto případě činí 100 % Poplatku za zajištění programu dle bodu 7 smlouvy.   
 

6. Informace o zdravotním stavu  
Prohlašujeme, že údaje ve zdravotním potvrzení (ve formulářích File Flow), které bylo předloženo 
před nástupem našeho dítěte do programu, jsou pravdivé, nebyly v něm vynechány žádné důležité 
informace. Potvrzujeme, že naše dítě nemá žádné chronické fyzické nebo psychické problémy nebo 
postižení, která nejsou uvedená ve zdravotním potvrzení nebo taková, která představují pro naše 
dítě v případě jeho účasti na programu riziko. V případě jakékoli změny zdravotního stavu před 
odjezdem na program budeme YFU písemně informovat.  
 

7. Zdravotní pojištění 
Je nám známo, že v programu našeho dítěte je zahrnuté mezinárodní zdravotní a úrazové pojištění. 
Prohlašujeme, že zaplatíme a budeme ručit za všechny závazky, které vzniknou na základě 
případných zdravotních výkonů a za léky, které naše dítě bude případně potřebovat v hostitelské 
zemi, a nebudou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Jestliže organizace YFU takovéto účty v případě 
nouze proplatí, ať už z důvodu zjednodušení situace nebo z jiných důvodů, prohlašujeme, že tyto 
náklady organizaci YFU uhradíme.  
 

8. Místo pobytu v hostitelské zemi 
Opravňujeme YFU a jeho pracovníky a reprezentanty změnit místo pobytu našeho dítěte nebo školu 
v případě, že takováto změna bude v nejlepším zájmu našeho dítěte. Zároveň bereme na vědomí, že 
YFU nás bude o takové změně a jejím důvodu předem informovat.  
 

9. Zahraniční škola 
9.1. Student se bude umístěn k prezenčnímu studiu na školu v hostitelské zemi. Jsme si vědomi, že 

požadavky školy v hostitelské zemi můžou být jiné než má škola, kterou naše dítě momentálně 
navštěvuje. Bereme na vědomí, že účast na programu našeho dítěte negarantuje, že období 
strávené na škole v zahraničí v průběhu programu bude započítané na škole, kterou naše dítě 
momentálně navštěvuje.  

9.2. Zahraniční škola může po studentovi požadovat nákup školních pomůcek – např. učebnic nebo 
uniformy. Bereme na vědomí, že tyto pomůcky nejsou součástí Programu YFU.   
 

10. Hostitelská rodina 
Bereme na vědomí, že YFU umisťuje studenty na základě kritérií, které určí nejvhodnější 
hostitelskou rodinu a že YFU v tomto procesu nedělá žádné rasové ani etnické rozdíly.  
 

11. Jednání v případu nouze či nemoci 
Zplnomocňujeme YFU, jeho zaměstnance, případně YFU pověřené třetí osoby, rovněž dospělé členy 
hostitelské rodiny našeho dítěte jednat v případě nouze, úrazu, nemoci nebo poranění našeho 
dítěte naším jménem v jeho nejlepším zájmu. Žádné z výše uvedených osob nebudeme volat 
k odpovědnosti za jakýkoliv úkon, který na základě našeho zplnomocnění učinily v nejlepším zájmu 
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našeho dítěte. Výše uvedené osoby budou zákonné zástupce studenta o vzniklé situaci neprodleně 
informovat.  
 

12. Komunikace v průběhu výměnného pobytu 
12.1. Jsme si vědomi, že častá komunikace s naším dítětem může narušovat jeho integraci do 

společnosti v hostitelské zemi a tím i bránit v naplňování cíle programu. Bereme na vědomí, že 
se v průběhu programu doporučují maximálně 1-2 telefonáty měsíčně a 1 email týdně. 

12.2. Názory zveřejněné na internetu pod vlastním osobním profilem (např. facebook, twitter, 
blogy) jsou posuzované jako plnohodnotná vyjádření vlastních myšlenek a postojů našeho 
dítěte.  
 

13. Program a toto prohlášení jsme s dítětem pročetli a probrali a rozumíme všem povinnostem, které 
nám a našemu dítěti z tohoto prohlášení vyplývají. 
 

14. Jestliže se jakékoliv ustanovení tohoto prohlášení ukáže jako neplatné, zůstává platnost ostatních 
ustanovení nedotčena. 

 

Podpis matky: ____________________________  Podpis otce: _____________________________ 

Datum: _________________________________  Datum:__________________________________ 

Jméno tiskacím písmem: ___________________  Jméno tiskacím písmem: ____________________ 

 

 

15. Souhlas studenta/ky 

Toto prohlášení jsem četl/a a se svými rodiči jsem probral/a cíle a podmínky programu. S cílem 
programu souhlasím a všechny podmínky tohoto prohlášení, jakož i všechna ostatní pravidla a 
předpisy, které se vztahují k programu a byly mi YFU CZ oznámeny, akceptuji. Zvláště se budu snažit, 
abych se stal/a součástí hostitelské rodiny, školy a obce. Cestovat budu jen v souladu s bodem 2 a 3 
tohoto prohlášení. Pravidelně budu navštěvovat pro mě vybranou školu a budu si svědomitě plnit 
všechny úkoly. 

Podpis studenta/ky (účastníka YFU programu):________________________________________ 

Datum: _______________________________________________________________________ 

Jméno tiskacím písmem: _________________________________________________________ 

 

 


