
S E S Kontrakt 

Signera denna sida och returnera till oss 
samtidigt som du betalar första betalningen för 
att säkra din plats. 

Allmänna Villkor 

Vänligen fyll i ditt studentreferensnummer 

Ja, vi har tagit del av de allmänna villkoren, 

genom att kryssa i denna ruta intygar vi att vi har läst, förstått och accepterat samtliga 
bestämmelser I de allmänna villkoren inklusive “Rules and Regulations” för programmet. 

Ja, jag (eller min vårdnadshavare) har förstått, 

hur EF behandlar mina personuppgifter som anges i integritetspolicyn * och godkänner EFs 
användning av mina personuppgifter för direktmarknadsföring. 

Personuppgifter 

I samband med din ansökan att delta i programmet High School Exchange Year måste EF samla in och använda vissa personuppgifter om dig som namn, kontaktupp- gifter, 
hälsoinformation etc. för att möjliggöra för EF att hantera din ansökan och senare tillhandahålla dig den High School Exchange Year erfarenhet som du begärt. 

Känslig data 

Vi ber generellt inte efter några känsliga personuppgifter. Vi kan dock behöva samla in sådan information för att kunna bedöma din lämplighet för ett High School ex- change program och 
att ge dig tillgång till programmet (t.ex. allergier) eller för försäkringsändamål. Känsliga personuppgifter är t ex data relaterade till ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller 
filosofiska övertygelser, hälso- eller sjukvårdsförhållanden eller fackligt medlemskap. Om du har några frågor om vår insam- ling och användning av dina personuppgifter, är du välkommen 
att kontakta oss på EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd på Selnaustrasse 30, 8001 Zurich, Schweiz. Du har till exempel rätt att veta vilken data vi behandlar om dig, att ha 
felaktiga uppgifter korrigerade och i vissa fall begära att dina personuppgifter raderas. 

För att läsa all information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter, läs vår fullständiga integritetspolicy som finns tillgänglig på 
www.ef.com/legal (”Integritetsspolicy”). 

Namnförtydligande 

Namnförtydligande 

Namnförtydligande 

Datum och plats 

Datum och plats 

Datum och plats 

Studentens signatur 

Vårdnadshavare 1 

Vårdnadshavare 2 

Returnera detta underlag per post eller e-post och 
bekräfta att första betalningen är gjord. 

EF High School Exchange Year Strandvägen 13B, 
Box 5761 
114 87 Stockholm 

highschoolyear.se@ef.com 
08-587 930 50 
EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd. 

http://www.ef.com/legal
mailto:highschoolyear.se@ef.com
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Allmänna villkor 

Följande Allmänna villkor, tillsammans med “Rules and 
Regulations”, reglerar relationen mellan dig som “deltagare”  
eller “ansökande” och oss, EF Educational Foundation for  
Foreign Study Ltd (“EF”). 

Antagningskrav 
För att bli antagen till EF High School Exchange Year 
utbytesprogram ("programmet") måste studenten som ansöker 
(den "ansökande") studera heltid på svensk skola terminen 
innan avresa. Den ansökande måste också ha godkända betyg i 
samtliga ämnen från de fyra senaste terminerna. 

Utöver de akademiska kraven ställs diverse språk och 
hälso/vaccinationskrav på den ansökande som varierar 
beroende på destination. I vissa värdländer kan inte EF anta 
ansökande som röker eller/och som inte kan bo tillsammans 
med husdjur. Beslut om antagning tas av EF i hemlandet men 
EF personal i värdlandet har också rätt att neka den ansökande 
en plats på programmet. Om allvarliga hälsoproblem uppstår 
och/eller den ansökandes språkkunskaper anses vara för 
otillfredsställande för att studenten framgångsrikt ska kunna 
fullfölja sitt utbytesår, har EF rätt att avsluta den ansökandes 
deltagande i programmet. 

Om den ansökande inte uppfyller de antagningskrav som 
specificerats i de allmänna villkoren och i "Rules and 
Regulations", som finns på den ansökandes personliga 
studentportal, från och med ansökningsprocessen, och under 
programmet förbehåller EF sig rätten att avsluta den 
ansökandes deltagande i programmet. 

När den ansökande har fullgjort ansökningsprocessen, uppfyllt 
antagningskraven och blivit inskriven i programmet benämns 
hon/han nedan som "Deltagaren".    

Programavgifter 
Alla programavgifter är baserade på flygpriser (exkl. skatter och 
tilläggsavgifter), beräknade kostnader på plats och den aktuella 
valutakursen 12.08.2022 (Programavgiften). Valutatillägg på 
grund av ändrade valutakurser kan också tillkomma. Om 
valutatillägget överstiger 7,5 % av programavgiften har du rätt 
att säga upp avtalet och få tillbaka programavgiften med 
undantag för en expeditionsavgift om 2 %. Vad som är 
inkluderat i programavgiften specificeras tydligt i EF High 
School Exchange Years broschyr och på EFs hemsida. 
Deltagaren är medveten om att majoriteten av EFs 
programkostnader uppstår före deltagarens avresa.  
"Programavgifterna inkluderar inte eventuella avgifter till 
externa leverantörer relaterade till visum och pass, språk 
test, sjukförsäkringstillägg, nödvändiga översättningar eller 
resekostnader för att få visum och/eller språkcertifikat. Sådana 
avgifter ska betalas direkt till de externa leverantörerna." 

Betalningsplan 
Du reserverar din plats på programmet genom att betala 
depositionen om 15,945 SEK  senast 21 dagar efter 
antagningen till programmet.  
Depositionen kommer att dras från det totala priset. 
Betalningsplanen för det totala priset kommer att vara enligt 
beskrivningen nedan. Betalningsplanen beror på datumet du 
anmäler dig till programmet och startdatumet för ditt program. 
Om du bokar mellan två delbetalningar kommer den första 
fakturan efter depositionen att inkludera utestående belopp.  
EF förbehåller sig rätten att hålla tillbaka visumhandlingar vid 
obetalda delbetalningar efter sista delbetalningens 
betalningsdatum. Kunden ansvarar för alla eventuella 
bankavgifter. 

Tel:08-587 930 50 

Programstart sommar 2023 

Betalningsdatum Betalningsplan* Betalningsplan 

efter 1 

september, 

2022** 

21 dagar efter 
antagning 

Deposition Deposition 

30.09.2022 25% av det 
totala beloppet 

31.12.2022 25% av det 
totala beloppet 

35% av det 
totala beloppet 

31.03.2023 25% av det 
totala beloppet 

40% av det 
totala beloppet 

15.06.2023 Resterande 
belopp 

Resterande 
belopp 

* Bokningsdatum (deposition mottagen hos EF) före 1 sep.
2022 
** Bokningsdatum efter 1 sep. 2022 

Programstart vinter 2024 

Betalningsdatum Betalningsplan 

21 dagar efter antagning Deposition 

31.03.2023 25% av det totala 
beloppet 

30.06.2023 25% av det totala 
beloppet 

30.09.2023 25% av det totala 
beloppet 

15.11.2023 Resterande belopp 

Preliminära avresedatum 

Värdland vinter 
2023 

sommar 
2023 

vinter 
2024 

Storbritannien 15.08.2023 

Irland 15.08.2023 

USA 01.1.2023 15.07.2023 01.01.2024 

Vänligen notera att dessa datum är preliminära. Det exakta 
avresedatumet kommer att meddelas vid senare tillfälle. 

Välkomstdagar 
Välkomstdagar i (”Welcome Days”) värdlandet (för deltagare 
som reser till Irland kan välkomstdagarna vara i Storbritannien) 
är inkluderade för alla deltagare som reser ett helt läsår på 
programmet (se broschyren för mer information). För 
deltagare som reser en termin med start i januari inkluderas 
inte välkomstdagar. För att Deltagaren ska kunna delta i 
välkomsdagarna, måste placeringen i värdfamiljen vara säkrad 
senast 30 dagar innan välkomstdagarna. I de fall Deltagaren 
inte har möjlighet att delta på grund av detta, kommer 
förberedelsematerial att skickas hem till Deltagaren före 
avresan. Att inte kunna delta på välkomstdagarna ger inte 
Deltagaren rätt att avboka programmet och inte heller rätt till 
prisavdrag på programmet. 

Tillkommande kostnader utöver programavgiften 

Obligatoriska avgifter 

a) Anmälningsavgift 

Anmälningsavgiften är en icke-återbetalninsgbar avgift på 3995 

SEK som förfaller efter det preliminära godkännandet av 

programmet och förfaller till den första inbetalningen 

(Anmälningsavgiften). 

b) Rese- och sjukförsäkringsskydd 
Deltagaren måste ha ett heltäckande rese- och 
sjukförsäkringsskydd för att kunna delta i programmet och 
försäkringen måste uppfylla vissa krav. Med anledning av detta 
inkluderas i den totala kostnaden en skräddarsydd 
gruppförsäkring via Erika Försäkringsaktiebolag (publ.) (Erika) 
eller med ett alternativt försäkringsbolag enligt definitionen i 
tillämplig försäkring där EF Educational Foundation for Foreign 
Study Ltd. är försäkringstagaren. Erikas försäkringsskydd täcker
de försäkringskrav som ställs på varje destination. Fullständiga 
villkor finns på www.erikainsurance.com. 

Om Deltagaren önskar avsäga sig detta skydd och använda en 
annan försäkringslösning måste den försäkringen kontrolleras 
och godkännas av EF. Deltagaren kommer att behöva 
presentera ett bevis på fullvärdigt försäkringsskydd genom att 
skicka in "EF High School Year Proof of insurance form" till sitt 
lokala EF kontor senast 1 november 2022 för vinteravresor 
2023, 1 juni 2023 för sommaravresor 2023 och 1 november 
2023 för vinteravresor 2024. Motsvarande värdet av det 
inkluderade försäkringsskyddet kommer då dras av från den 
totala kostnaden. Deltagare som behåller Erikas 
försäkringskydd behöver inte skicka in "EF High School Year 
Proof of insurance form" eller annan dokumentation. EF 
förbehåller sig rätten att avvisa alla försäkringsskydd som inte 
uppfyller minimikraven i värdlandet. EF kommer inte att 
acceptera några försäkringsbevisunderlag efter ovannämnda 
tidsgräns(er). 

Försäkringsskyddet kan inte vara bundet till Deltagarens 
förälders/vårdnadshavare anställning och måste vara en 
kompletterande rese-och sjukförsäkring.  

Om Deltagaren är berättigad att köra bil eller annat fordon i 
värdlandet, är han/hon ansvarig för att teckna ytterligare 
obligatorisk fordonsförsäkring under tiden Deltagaren befinner 
sig i värdlandet.  

Deltagare som deltar i programmet i Storbritannien kan behöva 
betala NHS-tillägg. 

c) Visumansökan och avgifter 
För mer information, se "Information om resa och logistik"

d) Fickpengar och andra personliga utgifter 
Personliga utgifter ingår inte i programavgiften och är helt och 
hållet Deltagarens personliga ansvar. Personliga utgifter 
inkluderar, men begränsas inte till, eventuella bagageavgifter 
när Deltagaren flyger till och från slutdestinationen i 
värdlandet, avgifter för frivilliga utflykter anordnade av EF eller
EF:s representanter, SIM-kort, försäkringsavgifter, fickpengar, 
telefonkostnader, transportkostnader till och från skolan, 
skolböcker, skollunch, skolregistrering, fritidsaktiviteter eller 
klassavgifter, resor inom värdlandet, hygienartiklar, 
klubbmedlemskap, fritidsaktiviteter och skoluniformer. 

Icke obligatoriska avgifter 

a) EF International High School Camp (valbart) 
Deltagaren kan välja att delta i ett 10-13 dagars 
förberedelseläger EF International High School Camp (”EF 
Camp”) som kan komma att erbjudas i värdlandet före 
programmets start (se broschyr för mer information). Ett 
minsta antal deltagare krävs för varje EF Camp. EF förbehåller 
sig rätten att ändra datum/varaktighet och plats för lägret. 
Sådana förändringar ger inte Deltagaren rätt att avbryta sitt 
deltagande i programmet. 
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För att Deltagaren ska kunna delta på EF Camp måste 
värdfamiljsplacering vara säkrad 30 dagar innan EF Camps 
startdatum. Skulle Deltagarens värdfamiljsplacering inte vara 
säkrad vid denna tidpunkt, har Deltagaren rätt till återbetalning 
av Campavgiften. En sådan förändring kommer dock inte ligga 
till grund för Deltagaren att avbryta sitt deltagande i 
programmet. 

Om en deltagare, vars värdfamiljsplacering är säkrad 
(permanent eller tillfälligt), önskar avboka sin plats på Camp 
efter den 15 maj, 2023, förbehåller EF sig rätten att behålla 
hela Deltagarens Campavgift. En sådan omständighet kommer 
inte ligga till grund för Deltagaren att avbryta sitt deltagande i 
programmet. 

b)  Region/delstatsval (valbart) 
Om Deltagaren önskar att bli placerad i en specifik del av 
värdlandet kan Deltagaren välja att köpa de region- och 
delstatsval som erbjuds av EF. Avgiften för region/delstatsvalet 
betalas i samband med slutbetalning. Notera att EF inte kan 
garantera en placering i den önskade regionen eller delstaten. I 
de fall en lämplig värdfamilj inte kan hittas till Deltagaren i den 
valda regionen/delstaten återbetalas Deltagaren hela avgiften 
för region/delstatsvalet. Ett ouppfyllt regions/delstatsval 
kommer inte ligga till grund för Deltagaren att avbryta sitt 
deltagande i programmet. För mer information om 
delstat/regionsval, inklusive kostnader och avgifter, vänligen 
kontakta ditt lokala EF-kontor eller se broschyr och/eller 
hemsida. 

c)  Avbeställningsskydd vid sjukdom (valbart) 
EF erbjuder ett avbeställningsskydd vid sjukdom som skyddar 
deltagare som behöver avbryta sitt deltagande i programmet 
innan det preliminära avresedatumet på grund av sjukdom, 
allvarliga skador eller dödsfall som drabbat antingen Deltagaren 
eller en nära familjemedlem (förälder, vårdnadshavare eller 
syskon). Kostnaden för avbeställningsskyddet är 3950 kronor 
och är giltigt endast när beloppet betalats i sin helhet med den 
första inbetalningen av programavgiften. 

Om Deltagaren köpt avbeställningsskyddet och behöver avboka 
sitt deltagande i programmet före det preliminära 
avresedatumet på grund av sjukdom, allvarlig skada eller 
dödsfall, måste ett skriftligt läkarintyg lämnas till EF 
tillsammans med ett avbokningsbrev från Deltagaren eller 
dennes förälder/vårdnadshavare. EF förbehåller sig rätten att 
begära ett andra utlåtande från en legitimerad läkare på EF:s 
bekostnad. I händelse av konflikt ska den andra bedömningen 
ha företräde för att fastställa avbeställningsskyddet. Detta 
säkerställer att programavgiften kommer att återbetalas av EF 
under de omständigheter som nämnts ovan. En sådan 
återbetalning inkluderar inte kostnaden för 
avbeställningsskyddet. 

Observera att avbeställningsskyddet endast gäller före avresa. 
Rese-och sjukförsäkringsskyddet kommer att gälla efter 
Deltagarens avresa. 

Programförändringar  
EF förebehåller sig rätten att göra följande förändringar i 
Programmet: 

1. Ändra flygbolag, flygrutt och flygtider
2. Ändra programmet inom den valda programdestinationen 
om det är nödvändigt 
3. Ändra researrangemang och preliminära planerade
avresedatum i programmet. 

Avbokning och återbetalningspolicy  
Denna avboknings- och återbetalningspolicy gäller för samtliga 
programdeltagare, utom när avbokningsskydd vid sjukdom 
gäller. 
Vid avbokning följer vi Konsumentverkets bestämmelser 
"Överenskommelse om internationella ungdomsutbyten". Om 
Deltagaren avbokar sitt deltagande i programmet förbehåller 
EF sig rätten att behålla vissa avgifter och kostnader enligt 
följande:  

Kursstart vinter 2023 

Avbokning innan 15 juli 
2022 

Deposition, anmälningsavgift, 
avbeställningsskydd. 

Avbokning mellan 15 
juli och 14 september 
2022 

Anmälningsavgift, 
avbeställningsskydd, 20% av 
programavgiften. 

Avbokning mellan 15 
september och 14 
november 2022 

Anmälningsavgift, 
avbeställningsskydd, 30% av 
programavgiften. 

Avbokning mellan 15 
november och 14 
december 2022 

Anmälningsavgift, 
avbeställningsskydd, 50% av 
programavgiften. 

Avbokning från 15 
december 2022 

Hela programavgiften; 
avbeställningsskydd, 
anmälningsavgiften och 
eventuella extra avgifter som 
tas för; EF Camp, region-
/delstatsval. 

Kursstart sommar 2023  

Avbokning innan 15 
februari 2023 

Deposition, Anmälningsavgift, 
avbeställningsskydd. 

Avbokning mellan 15 
februari och 14 april 
2023 

Anmälningsavgift, 
avbeställningsskydd, 20% av 
programavgiften. 

Avbokning mellan 15 
april och 14 juni 2023 

Anmälningsavgift, 
avbeställningsskydd, 30% av 
programavgiften. 

Avbokning mellan 15 
juni och 14 juli 2023 

Anmälningsavgift, 
avbeställningsskydd, 50% av 
programavgiften. 

Avbokning från 15 juli 
2023 

Hela programavgiften; 
avbeställningsskydd, 
anmälningsavgiften och 
eventuella extra avgifter som 
tas för; EF Camp, region-
/delstatsval. 

Kurstart vinter 2024 

Avbokning innan 15 juli 
2023 

Deposition, anmälningsavgift, 
avbeställningsskydd. 

Avbokning mellan 15 
juli och 14 september 
2023 

Anmälningsavgift, 
avbeställningsskydd, 20% av 
programavgiften. 

Avbokning mellan 15 
september och 14 
november 2023 

Anmälningsavgift, 
avbeställningsskydd, 30% av 
programavgiften. 

Avbokning mellan 15 
november och 14 
december 2023 

Anmälningsavgift, 
avbeställningsskydd, 50% av 
programavgiften. 

Avbokning från 15 
december 2023 

Hela programavgiften; 
avbeställningsskydd, 
anmälningsavgiften och 
eventuella extra avgifter som 
tas för; EF Camp, region-
/delstatsval. 

Besked om avbokning måste ha mottagits skriftligen av EF från 
Deltagaren före ovan utsatta tidsgränser.  

Datumet EF mottagit det skriftliga beskedet om avbokning 
anses vara avbokningsdatumet. All kvarstående saldo (efter att 
procentdel enligt ovan dragits av) kommer återbetalas till 
Deltagaren. 
EF kommer inte att återbetala något belopp om deltagaren inte 
erhåller visum före ett preliminärt planerat avresedatum. 

Eftersom majoriteten av EF:s programkostnader uppstår före 
deltagarens avresa, kommer EF inte att återbetala några 
belopp om en deltagare återvänder hem i förtid från 
programmet på hens vilja, på grund av hens fel eller på grund 
av andra skäl som kan hänföras till deltagaren . Deltagaren 
bekräftar och samtycker särskilt till att EF inte kommer att 
återbetala några belopp under följande omständigheter: 

1. Om Deltagaren bryter mot dessa allmänna villkor, EFs regler
för programmet och/eller några statliga lagar (inkluderat både 
hemlandets lagar och värdlandets lagar). 
2. Om Deltagaren måste lämna eller avbryta programmet på 
grund av förutsedda eller oförutsedda omständigheter 
(exklusive det som täcks av avbeställningsskyddet enligt ovan).
3. Om Deltagaren utelämnar eller anger en missvisande bild av 
sin kända nuvarande eller tidigare medicinska eller mentala 
hälsa i de relaterade frågorna i ansökningsformuläret ("Student
Health Summary"). 

EF kommer inte heller att återbetala några belopp som betalats 
av Deltagaren om det görs några ändringar i Programmet enligt 
ovan under rubriken "Programändringar" eller om EF avbryter 
Programmet efter avresa av skäl utanför EF:s kontroll. 
Deltagaren bekräftar och samtycker särskilt till att EF inte 
kommer att återbetala några belopp under följande 
omständigheter: 
4. I händelse av en Force Majeure-händelse, enligt nedan.
5. Om EF beslutar att avsluta programmet på grund av den 
epidemiska situationen relaterad till Covid-19; 
6. I händelse av någon handling eller beslut av någon regering 
och/eller myndighet, inklusive men inte begränsat till, någon 
lag som träder i kraft efter datumet för de Allmänna Villkoren,
som väsentligt negativt påverkar EF:s position, rättigheter 
och/eller intressen i enlighet med villkors- och 
uppsägningsklausulen i dessa allmänna villkor. 

Utöver detta, kommer EF inte att återbetala några summor om 
Deltagaren, oavsett anledning, återvänder till hemlandet 
tidigare från programmet innan programmets avslut. Alla 
tillkommande kostnader med anledning av Deltagarens tidiga 
återkomst från värdlandet ska betalas av Deltagaren och 
Deltagarens föräldrar/vårdnadshavare. 

Om Deltagaren blir hemskickad tidigare från programmet innan 
programmets avslut, är Deltagaren avstängd från programmet 
och kommer därför inte att kunna resa till en annan destination 
som en del av programmet.  

Information om resa och logistik  
Varje destinationsland har olika visumregleringar och EF 
kommer att förse Deltagaren med aktuella formulär och 
instruktioner. Deltagaren och/eller Deltagarens 
föräldrar/vårdnadshavare är ansvariga för att ansöka om och 
betala för visumet (och alla visumrelaterade kostnader) vid den 
aktuella ambassaden/visumcentret/konsulatet.  

Deltagaren måste ha ett pass utgivet av det land där 
Deltagaren är medborgare som är giltigt minst 6 månader efter 
programmets avslut. En kopia av ett sådant pass måste 
tillhandahållas till Deltagarens lokala EF-kontor senast 15 
oktober 2022 för vinteravresor 2023, 15 april 2023 för 
sommaravresor 2023 och 15 oktober 2023 för vinteravresor 
2024. 

Deltagare bör behålla fotokopior av viktig dokumentation 
såsom pass, visum, resecheckar, reseförsäkringar, personlig 
kontaktinformation, kreditkortsnummer, födelsebevis etc. 

EF tar inget ansvar för förlust eller stöld av Deltagarens 
personliga egendom under programmet. Om Deltagaren 
förlorar sitt pass under programmet eller medan han/hon 
reser, är Deltagaren ansvarig för alla relaterade kostnader 
därtill, inklusive och inte begränsat till kostnader för nytt pass, 
resekostnader, kostnad för resa/måltid/logi samt eventuella 
kostnader som EF har förorsakats med anledning av en sådan 
förlust. 

Deltagaren är införstådd med att flygbolagets ansvar för förlust 
eller skada på bagage eller egendom, eller vid dödsfall eller 
personskada, regleras av flygbolagets villkor och/eller 
Montrealkonventionen. 

Programavgiften inkluderar en tur- och returresa till 
destinationslandet från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn 
och flygbolagets bestämmelser gällande medföljande bagage 
gäller. Extrabagage betalas direkt av Deltagaren. 
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Hälsobestämmelser 
Den ansökande måste genomföra en fullvärdig 
hälsoundersökning före programmet och förse EF med ett 
komplett "Certificate of Health" formulär signerad av en 
legitimerad läkare i Sverige som deltagaren ej är släkt med. 
"Certificate of Health" formuläret finns tillgängligt på 
Deltagarens personliga studentportal. Beslut om den 
ansökandes antagning till programmet kan inte tas innan EF har 
mottagit och granskat "Certificate of Health" formuläret. 
 
EF förbehåller sig rätten att dra tillbaka Deltagarens antagning 
till programmet om nuvarande eller tidigare hälsorelaterade 
problem ger upphov till tvivel om Deltagarens möjlighet att 
delta i programmet. Om några sådana hälsoproblem skulle 
uppstå under programmet förbehåller sig EF rätten att ensidigt 
besluta att avbryta Deltagarens deltagande i programmet 
omedelbart. För vissa destinationer inkluderar detta också 
Deltagarens möjlighet att bo tillsammans med djur i 
värdhemmet. Deltagaren måste också ta alla nödvändiga 
vaccinationer som krävs av myndigheter och/eller skolor i 
Deltagarens värdland/delstat/kommun. Information om vilka 
vaccinationer som krävs för varje destination tillhandahålls av 
EF. Kostnader relaterat till detta tas av deltagaren. Om 
vaccinationer måste tas i värdlandet bekostas även detta av 
deltagaren. 
 
All felaktig eller utelämnad information om Deltagarens 
medicinska/psykologiska historik kan påverka Deltagarens 
antagning till, eller fortsatta deltagande i programmet. 
Deltagaren måste omedelbart meddela EF om förändringar i 
Deltagarens medicinska eller mentala hälsa efter antagning till 
programmet. Om detta inte görs kan Deltagarens antagning till 
eller fortsatta deltagande i programmet påverkas. EF 
förbehåller sig rätten att neka Deltagaren avresa eller att 
avbryta programmet om dessa villkor inte följs. 
 
Delatagaren/ den ansökande ska ocksa ta del av EFs “Rules and 
Regulations” för respektive värdland, ett dokument som ska 
signeras av förälder/vårdnadshavare och deltagare i samband 
med antagningsprocessen och skickas till EF. 
 
Rules and Regulations 
För att säkerställa Deltagarens och värdfamiljens säkerhet och 
välbefinnande samt ge alla parter ett lyckat utbytesår, har EF i 
varje värdland satt upp specifika regler och bestämmelser för 
programmet som samtliga deltagare måste följa. Regelverket 
finns att ladda ned på den ansökandes personliga 
studentportal. "Rules and Regulations" måste skrivas under av 
den ansökande och skickas in till EF som en del av 
ansökningsprocessen. 
Deltagaren godkänner att följa "Rules and Regulations" och 
riktlinjer från EFs lokala områdesrepresentanter och personal 
för programmet. Deltagaren måste också följa alla federala, 
statliga och lokala lagar i respektive värdland. Om någon av 
dessa regler eller lagar bryts av Deltagaren, förbehåller sig EF 
rätten att avbryta Deltagarens deltagande i programmet 
omgående. 
 
Akademiska meriter 
EF är inte ett ackrediterat svenskt gymnasium och därför kan 
inte kurser utomlands tillgodoräknas i den svenska skolan eller 
leda till examen. EF tar inget ansvar för att begära, erhålla eller 
leverera akademiska betyg för Deltagarens räkning.  
 
Din personliga studentportal 
Deltagaren kommer automatiskt att få ett onlinekonto till en 
studentportal. All korrespondens, foton eller annan media som 
använts på studentportalen anses som privat och EF tar inget 
ansvar för sådan korrespondens eller media. Deltagarens 
förälder/vårdnadshavare behöver ge Deltagaren tillåtelse att 
använda studentportalen och gör detta genom att signera 
dessa allmänna villkor. 
 
Avtal och avtalstid 
De regler, villkor och garantier som reglerar programmet finns 
specificerade i dessa allmänna villkor samt "Rules and 
Regulations". EF följer även "Överenskommelse om 
internationella ungdomsutbyten” som tagits fram med 

Konsumentverket i Sverige. Programmet börjar vid avresan 
från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn och avslutas vid 
hemkomst till en av dessa tre flygplatser igen. Skulle 
Deltagaren besluta att förlänga eller fortsätta vistelsen i 
värdlandet utanför värdfamiljens regi, anses programmet 
avslutat vid den tidpunkt Deltagaren lämnar värdfamiljen eller 
maximalt 14 dagar efter skolans terminslutsdatum. 
 
Om EF som en följd av myndighetsbeslut eller förändringar i 
lagstiftningen förhindras att genomföra programmet, har EF 
rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att 
skriftligen meddela Deltagaren och Deltagarens målsman. I 
sådana fall kommer EF att betala tillbaka programavgiften med 
ett belopp motsvarande den del av programmet som 
Deltagaren inte haft möjlighet att utnyttja. 
 
Tillämplig lag 
EF High School Exchange Year marknadsförs i Sverige av EF 
Education AB, organisationsnummer 556101-5255. Ansvarig 
arrangör av programmet är EF Educational Foundation for 
Foreign Study Ltd. i Zürich, Schweiz. Programmet i USA 
administreras av EF Educational Foundation for Foreign Study, 
en icke-vinstdrivande stiftelse i Massachusetts vars syfte är att 
främja kulturell förståelse genom studentutbyten enligt de 
regler och föreskrifter som utfärdats av US Department of 
State. 
 
Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor, utan hänsynt 
till av några lagvalsbestämmelser. Tvist om tolkningen av dessa 
allmänna villkor eller tvist gällande programmet skall 
uteslutande avgöras av allmän domstol i Sverige. För program 
som administrers i USA av EF Educational Foundation for 
Foreign Study, en icke-vinstrivande organisation i 
Massachusetts, samtycker Deltagararen till att samtliga tvister 
åberopas och avgörs i Sverige och därmed, i den utsträckning 
som lagen tillåter, avstår från att väcka talan i någon 
amerikansk federal eller statlig domstol eller jurisdiktion. 
 
Ansvarsfriskrivning i USA 
Följande klausul om ansvarsfrihet gäller endast för anspråk 
som en deltagare kan ha enligt amerikansk lag i någon federal 
eller statlig domstol eller jurisdiktion i USA. För att undvika 
tvivel kommer alla rättigheter som en deltagare kan ha enligt 
svensk lag inte att begränsas genom följande klausul om 
ansvarsfrigörande. 
Jag (förälder / vårdnadshavare om deltagaren är under 18 år 
eller mindreårig enligt annan tillämplig lag) samtycker till att 
friskriva EF Educational Foundation for Foreign Study och EF 
Educational Foundation for Foreign Study Ltd. samt deras 
gruppbolag, moderföretag, dotterbolag, styrelseledamöter, 
aktieägare, anställda och konsulter (inklusive Deltagarens 
Internationell Exchange Coordinator) från, och samtycker till 
att inte föra talan mot någon av dessa parter rörande 
omständigheter som uppstår eller hänför sig till Deltagarens 
deltagande i programmet, inklusive men inte begränsat till 
omständigheter som oaktsamhet, brott mot uttryckliga eller 
underförstådda garantier, dödsfall eller andra krav som inte 
kan kopplas till avsiktliga eller vårdslösa handlingar från någon 
av dessa parter. Jag bekräftar vidare samt avsäger mig alla 
rättigheter rörande om de nämnda parternas rätt att enligt 
egen bedömning kontakta Deltagarens förälder, 
vårdnadshavare eller annan akut kontaktperson med anledning 
hälsotillstånd eller annan händelse som uppstår under 
programmet, förutsatt att lagen tillåter det. Jag bekräftar att 
denna ansvarsfriskrivning är gilitg och binder mig själv och mitt 
minderåriga barn (om tillämpligt) samt mina fullmaktshavare, 
familj och arvingar.   
 
Force majeure  
EF och programadministratören ska inte hållas ansvariga för 
händelser utanför dess kontroll, oavsett om de inträffar i 
avgångs- eller destinationslandet, inklusive, men inte begränsat 
till, gudshandlingar, naturkatastrofer, väder, krig, 
terrorattacker, strejker eller andra störningar, politisk 
instabilitet, epidemier, statliga restriktioner eller för handlingar 
eller underlåtenhet från personer eller byråer som inte direkt 
kontrolleras av EF eller programadministratören, inklusive men 

inte begränsat till flygbolag, bussbolag, järnvägar, rederier, 
hotell och researrangörer. 
 
Klagomål 
Om ett problem uppstår under programmet, vänligen kontakta 
din lokala områdesrepresentant (IEC) snarast möjligt eller 
kontoret i Sverige. Eventuella klagomål ska framföras skriftligen 
till EF Education AB, Box 5761, 114 87 Stockholm senast två 
månader efter programmets avslut. 
 
Dessa allmänna villkor, inklusive ”Rules and Regulations” samt 
"Överenskommelse om internationella ungdomsutbyten" 
mellan EF och Konsumentverket i Sverige ersätter allt annat 
skriftligt material relaterad till programmet, såsom tryckt 
information i broschyren, text på hemsidan eller andra källor. 
Utifall de allmänna villkoren eller något annat dokument som 
nämnts häri motsäger tidigare versioner av dessa dokument, 
ska denna version, inklusive ”Rules and Regulations” gälla. 
Ändringar i de allmänna villkoren är giltiga endast om de sker 
skriftligt och signeras av en auktoriserad EF-representant. 
 
Om någon del av de Allmänna Villkoren befinns vara ogiltig 
eller oförklarlig av någon domstol, skall giltigheten för de 
återstående delarna av Allmänna Villkoren inte påverkas och 
förbli i full kraft. 
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