1. Eleven skal deltage aktivt i hele studieturens program. Dvs. at der er mødepligt, at eleven møder til
tiden og udviser en seriøs opførsel i forbindelse med undervisningen, under virksomhedsbesøg,
skolebesøg, museumsbesøg og lignende.
2. Eleven skal overholde landets lovgivning og udvise respekt for lokale traditioner. Det er
overordentligt vigtigt, at eleven uden tøven følger de råd og anvisninger, der er givet før og under
rejsen af de medrejsende lærere. På hele studieturen gælder det, at eleven ikke må bringe sig selv
eller andre i fare, at eleven ikke må forstyrre eller forhindre rejsens program, og at eleven ikke må
være til gene for andre på turen.
3. Indtagelse af alkohol på studieturen er kun tilladt efter aftale med de medrejsende lærere, hvilket
betyder, at der kun ved særlige lejligheder gives en sådan tilladelse. Det kan f.eks. være i
forbindelse med en ”gå-i-byen-aften”, der efterfølges af en fridag. Når man er ”i byen” må eleven
under ingen omstændigheder færdes med øl og drinks i gadebilledet.
I Kina opfattes en sådan adfærd som overordentlig upassende faktisk tenderende det kriminelle. Det
skal her understreges, at en elev aldrig må færdes alene under et ”gå-i-byen”-arrangement. Heller
ikke i forbindelse med transporten til og fra en sådan aften-bytur.
Det er ikke tilladt at indtage alkohol på ud- og hjemrejsen og heller ikke umiddelbart før
rejseaktiviteterne. Dog er det acceptabelt, hvis man er over 18 år, at tage et glas vin eller en øl på
flyturen. Dog skal man afholde sig fra at bestille og indtage drinks med alkohol.
4. Enhver besiddelse og/eller nydelse af euforiserende stoffer er forbudt og vil straks medføre
hjemsendelse for egen regning. Det er forbundet med dødsstraf i Kina at være i besiddelse af og at
indtage euforiserende stoffer.
Hvis ovenstående regler groft overtrædes, er de medrejsende lærere bemyndiget til at hjemsende eleven for
egen regning. Er eleven ikke myndig, orienteres forældre/værge forud for hjemsendelsen.
Den hjemsendte elev følges til station eller lufthavn, hvorefter eleven selv skal forestå den resterende rejse.
Såfremt eleven ikke kan dække rejseudgifterne, sørger de medrejsende lærere for udlæg, og skolen
opkræver efterfølgende beløbet hos eleven eller dennes forældre/værge.
Deltagelse på studieturen forudsætter elevens underskrift med accept af ovenstående regler. For ikke
myndige elever kræves forældrenes/værgens underskrift.


Jeg accepterer herved, at ________________________________ (elevens navn i blokbogstaver)
deltager i studieturen under reglerne for deltagelse ved studieture på Handelsgymnasiet Vestfyn.

Dato (dd.mm.åå.) og elevens underskrift

Forældres/værges underskrift (skal kun udfyldes hvis eleven ikke er fyldt 18 år)

