
Hvad får du:

Ud over undervisning of aktiviteter indgår: Måltider, forfriskninger og indkvartering i prisen.
Der kan være selv-betaling ved aktiviteter og ekskursioner uden for skemaet. Ranum
Efterskole College/Ranum Internationale Sommerskole har indgået aftaler hos flere
attraktioner i området og der vil derfor kunne opnås en speciel sommerskole-pris. Linned er
ikke inkluderet i basisprisen. Man kan vælge at leje en sengetøjs pakke fra skolen for 150kr
pr. person uanset opholdets varighed, hvis man ikke ønsker at medbringe sit eget.
Sengelinned bestilles på webshoppen sammen med bestilling af ophold. For udlevering,
henvend dig/jer ved Information (indgang vedsiden af den grå granit trappe) på
ankomstdagen.

Ankomst og afrejse

Ankomst for alle deltagere er søndag mellem 12-13.30. Parker bilerne på parkeringspladsen
foran Kærhuset på Kærvej. Efter parkering bedes i gå over vejen til hovedbygningen på
Seminarievej, hvor vi vil stå klar ved 'Information' (indgang ved siden af grå granittrappe) til
at tage imod jer. Hos vores guider vil i få tildelt værelse, udleveret evt. sengetøjspakke og
yderligere information. På afrejsedagen vil der i tidsrummet 10-11 være tid til at pakke, få
ryddet op og gjort rent på værelset, så det er klar til de næste gæster. Der er udtjekning
imellem kl. 11-12.

Indkvartering

Unge fra 14-18 vil blive indkvarteret i teen-afdelingen i Seminariehuset - her vil de dele
værelse med andre unge. Som en del af opholdet deltager alle på skift aktivt i de daglige
praktiske opgaver: såsom opvask, bagning, madlavning, oprydning, samt rengøring af
værelset ved opholdets afslutning.

Kæledyr

Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr af nogen art på Ranum Internationale Sommerskole.

Forsikring

Hvis du/i kommer til skade under opholdet på Ranum Internationale Sommerskole, er det
din/jeres egen fritids-/ulykkesforsikring, der skal dække diverse udgifter.

Alder

Familie-program: For voksne som er fyldt 18 år ved kursusstart og børn 0-13 år.

Teen-program: For unge som er fyldt 14 år eller har afsluttet det, der er svarende til 7.
klasse. Deltagere må ikke være fyldt 18 år ved kursusstart.

CPR-nummer

Vi udbyder kurser i henhold til højskoleloven, hvorfor vi ved tilmelding beder om dit/jeres
CPR-nummer. CPR-nummer noteres i 'Kommentar' boksen under tilmelding. CPR-nummeret
bliver ikke brugt i andre sammenhænge og figurerer ikke på nogen offentlig tilgængelig
liste. Har du/i ikke dansk CPR-nummer, udfyldes *Kommentar'-boksen med fødselsdato.

Afbud

I tilfælde af afbud gælder følgende regler: Hvis der meldes afbud senest 4 uger inden
kursusstart tilbagebetales kursusprisen, dog med undtagelse af administrationsgebyr på
1000 kr. Meldes der afbud senere, tilbagebetales kursusprisen ikke. Ved sygdom o.l. henviser
vi til afbestillingsforsikring på højskoleophold, som blandt andet kan tegnes via Europæiske
Rejseforsikring.

Ligeledes forbeholder vi os retten til at aflyse, såfremt der er for få tilmeldte 4 uger inden
kursusstart. I dette tilfælde tilbagebetales den fulde kursuspris.

Sociale spilleregler

Den første regel på Ranum International Sommerskole er, at alle har pligt til at vise hensyn
til andre og tage aktiv del i opholdet - dette gælder for deltagere i alle aldre.

Vores udgangspunkt bygger på tillid, åbenhed og ansvarlighed. Det er vigtigt, at du er
bekendt med reglerne - og følger dem.

Vi forventer en social adfærd og en ordentlig omgangstone

Vi tolererer ikke mobning, chikane og diskrimination.

Vi tolererer heller ikke trusler, vold, hærværk og tyveri. Overtrædelse af dette vil medføre
øjeblikkelig hjemsendelse. Hærværk på skolens bygninger eller inventar medfører desuden
erstatningspligt.

Vi behandler hinanden ordentligt og taler pænt til hinanden.

Vi forventer aktiv deltagelse

Alt skemalagt undervisning er obligatorisk. Vi forventer, at I møder op til tiden til de
aktiviteter I har valgt - forberedt og klar.

Rygning, alkohol og stoffer er forbudt

Skolen er røgfrit område - indendørs såvel som udendørs. Ingen alkohol på skolen, i byen
eller på vej til og fra skolen. Vi tolererer ikke stoffer af nogen art, overtrædelse af denne
regel medfører øjeblikkelig hjemsendelse.

Pakkeliste - Ting som kan være en god ide at medbringe

Bærbar computer/tablet

Skriveredskaber

1 blok papir

Sengelinned + lagner

Håndklæder

Toiletgrej

Badetøj

Vindtæt jakke/varmt tøj/fleece jakke

Praktisk fodtøj der passer til sæsonen

Inde/ude sportssko

Praktisk tøj til sport/rengøring/bevægelse

Praktiske informationer


