
 
 

Bekræftelse på deltagelse i studietur  incl. samtykkeerklæring 
 

Navn:  _____________________________________________________________    klasse: _____________ 

Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg ønsker at deltage i klassens studietur med de nedenfor 

beskrevne vilkår. 

Rejsemål: _____________________________ Rejsebureau: _____________________________________ 
 
Rejsetidspunkt og destination: _______________________ Indhold (fag og tema):_____________________ 
 
Indkvartering: (hotel el.lign. inkl. adresse):  ____________________________________________________ 
 
 
Prisen er beregnet til kr. [   ]. Heri er indeholdt: Rejsen fra Aalborg til hotellet tur/retur, ophold inkl. 
morgenmad på hotellet. Herudover skal påregnes kr. [   ] til entreer og lokaltransport. Desuden skal man selv 
stå for måltiderne udover morgenmaden. Prisen inkluderer ikke afbestillingsforsikring. Kontakt rejsebureauet 
for regler vedr. framelding. Studieturen forudsætter at du går på skolen på rejsetidspunktet. Hvis du 
udmelder dig fra skolen eller bortvises i henhold til skolens studie- og ordensregler frameldes du studierejsen 
i henhold til rejsebureauets regler vedr. framelding. Evt. tab i forbindelse med framelding dækkes ikke af 
skolen.  
 
Betaling: Der betales et depositum på [  ] kr. d. [  ], og restbeløbet på [  ] kr. betales d.[  ]. 
Beløbene indbetales på konto: Reg.:[  ]  Kontonummer: [  ]. Husk at oplyse elevnavn og klasse på 
indbetalingen. 
 
Jeg bekræfter, at jeg er indforstået med at følge studie- og ordensregler for studieture og 
ekskursioner. 
 
Studie- og ordensregler for studieture og ekskursioner 
Studieture og ekskursioner foregår på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser som er 
formuleret i Aalborg Katedralskoles ordensregler. Den enkelte rejser på eget ansvar.  
 
Det er den enkelte elevs ansvar at sikre den nødvendige forsikringsdækning i forbindelse med rejsen.  
 
På studieture og ekskursioner er det ikke tilladt at:  

• Besidde, indtage eller distribuere illegale stoffer.  
• Medbringe eller indtage alkohol i forbindelse med skemalagte, faglige aktiviteter  
• Medbringe eller indtage alkohol i forbindelse med rejse til og fra destinationen eller i forbindelse med 
  transport i øvrigt.  
• Møde til dagens skemalagte, faglige aktiviteter i påvirket tilstand.  
• At færdes alene.  
• At overnatte udenfor det hotel, hvor eleverne er indkvarteret.  

 
Eleverne er forpligtede til at  

• Deltage aktivt i det skemalagte, faglige program.  
• Følger almindelige normer for god opførsel og ubetinget respekterer hotellets husorden.  
• følge lærernes anvisninger både i forbindelse med det faglige program og mht. regler for opførsel i 
  fritiden.  

 
Overtrædelse af ovennævnte ordensregler for studierejser og ekskursioner vil kunne medføre hjemsendelse for egen 
regning. Hjemrejsen sker uledsaget uanset elevens alder. 
 

NB: Der tages forbehold for senere ændringer i rejseplanen og evt. mindre ændringer i prisen! 

Med venlig hilsen 

______________________________________________________________________________________ 

(lærere der rejser med klassen) 

 

Helbredsoplysninger: 

Her bedes du notere eventuel sygdom, så som epilepsi, sukkersyge eller anden sygdom, der kan være 

relevant for ledsagende lærere at være orienteret om i forbindelse med studierejsen/ekskusionen 

 

 

 



 
 

 

Tilmelding: (aflever hele siden efter den er underskrevet) 

Ja, tak jeg vil gerne deltage på denne studietur på de nævnte vilkår.  

 

Dato:________   Underskrifter: _____________________________________________________________ 

 

Underskrives af en forælder, hvis eleven er under 18 år – ellers af eleven selv. 
 

Kontaktoplysninger på nærmeste pårørende: 

 

Navn: _____________________________________________________ Telefonnr.:  _________________ 

 

 

 

Nedenstående udfyldes for elever der ikke er 18 år på afrejsetidspunktet. 
 

Forældre samtykkeerklæring af min datter/søns deltagelse i studietur til udlandet i forbindelse med 

skolegang på Aalborg Katedralskole: 

 

Parent consent to daughter/sons participation in a study tour abroad arranged by 

Aalborg Katedralskole 
 

Pupil 

name: ________________________________________________________________________________  

address: ______________________________________________________________________________ 

birthday:______________________________________________________________________________ 

nationality and passport no.: ____________________________________________________________ 

 

 

Parents 

name:  ________________________________________________________________________________  

address:  ______________________________________________________________________________ 

nationality: ____________________________________________________________________________ 

phone no.: ____________________________________________________________________________ 

 

Signature: ___________________________________________________________________________ 

 

 

name:  ________________________________________________________________________________  

address:  ______________________________________________________________________________ 

nationality: ____________________________________________________________________________ 

phone no.: ____________________________________________________________________________ 

 

Signature: ___________________________________________________________________________ 

 

 

 


